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Porządek obrad

60. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9, 10, 11, 15 i 16 maja 2018 r.

1. Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnie-
nie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

2. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw.

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

4. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze in-
formacji przestrzennej.

5. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotecznych.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej.

8. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

9. Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

10. Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

11. Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

12. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-
dem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej 
w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

13. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-
dem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wza-
jemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

14. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w spra-
wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 
1992 r.

15. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o po-
pieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

16. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2016 roku. 

17. Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej. 

18. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 



19. Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. 

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

21. Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 

22. Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. 

23. Ustawa o ochronie danych osobowych. 

24. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyż-
szym oraz niektórych innych ustaw. 

25. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. 

26. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. 

27. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych oraz niektórych innych ustaw. 

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Trybunał Konstytucyjny  – prezes Julia Przyłębska

Ministerstwo Cyfryzacji  – minister Marek Zagórski  
  – podsekretarz stanu Karol Okoński

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  – minister Marek Gróbarczyk

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu  
     ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego  
     dla RP Mikołaj Wild  
  – podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  – minister Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz 
  – podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska 
  – podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Michał Wójcik  
  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  – podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Janusz Cieszyński 
  – podsekretarz stanu Katarzyna Głowala 
  – podsekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Jerzego Wcisłę oraz pana senatora Rafała 
Ambrozika. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Jerzy Wcisła.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 6 maja 
2018 r. doszło do wybuchu w kopalni „Zofiówka” 
w Jastrzębiu-Zdroju. Proszę o powstanie i uczczenie 
minutą ciszy pamięci ofiar tej katastrofy.

(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 
niechaj im świeci.)

(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 
w pokoju wiecznym.)

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 

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

Informuję że protokół pięćdziesiątego ósmego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego za-
strzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym po-
siedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, 
dziewiątego, dziesiątego i jedenastego projektu po-
rządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji 
w sprawie tych ustaw zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 

uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolejno-
ści: rozpatrywania punktu drugiego, tj. ustawa o za-
sadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób 
ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych 
w podmiotach sektora finansowego – i rozpatrzenie 
go jako punktu pierwszego porządku obrad; rozpatry-
wania punktu czwartego, tj. ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz nie-
których innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punk-
tu drugiego porządku obrad; rozpatrywania punktu 
pierwszego, tj. ustawa o zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu czwartego porządku obrad, po punkcie 
dotyczącym ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję łączne 
rozpatrywanie punktów od dwunastego do piętna-
stego, tj. ustaw dotyczących wypowiedzenia umów 
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

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

(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Bogdan Klich.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, w imieniu naszej grupy sena-

torów Platformy Obywatelskiej wnoszę o zdjęcie 
z porządku obrad punktu szesnastego, tzn. dru-
giego czytania projektu ustawy o zmianie usta-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Klich) Senator Marek Martynowski:

Dobrze, Szanowni Państwo, to ja w takim razie 
ten swój wniosek wycofuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To znaczy wycofuje pan sprzeciw wobec wniosku.
Jeśli nie usłyszę… Ja teraz oficjalnie, i już tak for-

malnie, powiem. Jest wniosek pana senatora Bogdana 
Klicha o wykreślenie punktu szesnastego. Jeśli nie 
usłyszę głosów sprzeciwu, to uznam, że Wysoka Izba 
propozycję pana senatora… Nie musimy głosować, 
bo nie ma…

(Głos z sali: Nie. Jeżeli nie ma…)
Nie ma sprzeciwu, ja też się nie sprzeciwiam. 

W takim razie wszyscy przychylamy się do tej pro-
pozycji i punktu szesnastego nie będzie. Nie głosuje-
my nad tym wnioskiem, bo nie ma sprzeciwu wobec 
wniosku.

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Kto z państwa 
senatorów pragnie zabrać głos w sprawie porządku 
obrad? Nikt.

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

(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie, teraz ważne informacje, 

więc proszę o ciszę.
Chciałbym poinformować, że do głosowania nad 

punktem drugim porządku obrad, tj. ustawą o zmia-
nie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz niektórych innych ustaw, przystąpimy dzisiaj 
po punkcie trzecim dotyczącym ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jeśli będą 
wnioski legislacyjne, to oczywiście będzie przerwa 
i po przerwie przystąpimy do głosowania. Pozostałe 
głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu, chociaż tego też nie wiadomo.

Jutro, tj. w czwartek, o godzinie 10.00 rozpocznie-
my obrady… Wznowimy obrady jutro o 10.00 i roz-
poczniemy je od wysłuchania informacji o działalno-
ści Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r. Do łącznej 
debaty nad punktami dwunastym, trzynastym, czter-
nastym i piętnastym porządku obrad przystąpimy 
w piątek, 11 maja.

Państwo Senatorowie, informuję, że po przygoto-
waniu sprawozdań przez właściwe komisje senackie 
porządek obrad może zostać uzupełniony m.in. o na-
stępujące ustawy, które są przedmiotem obrad bie-
żącego posiedzenia Sejmu: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw; ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej; 
ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; usta-
wa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pa-

wy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 
zwłaszcza że komisja zaopiniowała go negatyw-
nie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego?

(Głos z sali: Tak.)
(Senator Bogdan Klich: Dokładnie tak.)
I to pan proponuje znieść, tak?
(Głosy z sali: Zdjąć.)
Słucham?
(Głos z sali: Zdjąć z porządku.)
Tak, zdjąć.
Pan senator?

Senator Marek Martynowski:

Ja składam wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Jest wniosek przeciwny pana senatora.
(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego?)
(Senator Jan Rulewski: Bo to jest nasza inicja-

tywa.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale dlaczego, Panie 

Marszałku?)
Ale, Panie Senatorze, ja wcześniej też nie pytałem: 

dlaczego? No, tych pytań „dlaczego?” można zadawać 
tak dużo, że… Jest wniosek…

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 
można?)

Tak… Ale w jakiej sprawie?

Senator Robert Mamątow:

W kwestii formalnej. To było wczoraj na posiedze-
niu komisji praw człowieka i komisja podjęła decyzję 
o odroczeniu debaty nad tym projektem o 2 miesiące. 
Dlatego jest taka, a nie inna propozycja senatorów. 
Dlatego ja bym prosił…

(Rozmowy na sali)
Ja bym prosił o poparcie tego wniosku. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Momencik, proszę jeszcze nie klaskać.
Pan senator Martynowski. Proszę bardzo.
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60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.
Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się  

o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Projektodawcy ustawy uznali, że informacja o nie-
karalności osoby zatrudnionej oraz kandydata do pra-
cy ma szczególnie istotne znaczenie dla przedsiębior-
ców działających na rynku finansowym. Wynika to ze 
skali ryzyk, którymi obarczona jest taka działalność, 
oraz z konieczności ochrony interesów uczestników 
rynku, w tym przede wszystkim klientów podmiotów 
sektora finansowego, przed nieuczciwymi prakty-
kami.

Ustawa została uchwalona przez Sejm na sześć-
dziesiątym pierwszym posiedzeniu w dniu 12 kwiet-
nia i jest wynikiem przedłożenia rządowego.

Ustawa nie była przedmiotem kontrowersji ani 
istotnych zmian. Za przyjęciem ustawy głosowało 
430 posłów. Nikt nie głosował przeciw, a 2 posłów 
wstrzymało się od głosu.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji był obecny minister Haładyj 
oraz pan Michał Hara, przedstawiciel Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Pan minister podkreślał w swoim wystąpieniu, że 
główne cele ustawy to zwiększenie bezpieczeństwa 
samego sektora finansowego, a więc także obrotu 
gospodarczego, zwiększenie bezpieczeństwa osób, 
które korzystają z usług finansowych, i osób, które 
lokują swe oszczędności w bankach, zwiększenie 
konkurencyjności polskich firm, które działają na 
rzecz sektora finansowego, oraz zwiększenie atrak-
cyjności inwestycji polskich firm.

Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie i od 
lat zgłaszane postulaty organizacji przedsiębiorstw, 
a także potencjalnych inwestorów, o czym dowie-
dzieliśmy się od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Komisja głosowała jednogłośnie i wnosi o przyję-
cie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych – sprawa się wyjaśniła – pana 
senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie spra-
wozdania.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja budżetu i finansów obradowała nad usta-

wą 19 kwietnia. Ja nie będę powtarzał tego, co już po-
wiedział kolega. Ustawa nie wzbudziła kontrowersji 
wśród członków naszej komisji i została jednogłośnie 
poparta.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

sażera; ustawa o ochronie danych osobowych; ustawa 
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektó-
rych innych ustaw. Porządek obrad może również być 
uzupełniony o inne ustawy uchwalone przez Sejm na 
bieżącym posiedzeniu.

Informuję, że obecne posiedzenie może zostać 
wydłużone o dodatkowy dzień, tj. 15 maja, a ja bym 
powiedział, że o dodatkowe dni, tj. 15 i 16 maja. Tak 
to ustaliliśmy na Konwencie Seniorów.

Poproszę scenariusz do punktu pierwszego.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zasadach pozyskiwa-
nia informacji o niekaralności osób ubiegających się 
o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 
sektora finansowego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 781, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 781 A i 781 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych… Nie widzę sprawozdaw-
cy…

(Senator Andrzej Stanisławek: Jest, jest.)
No ale to nie było zgłoszone.
(Głos z sali: Pan przewodniczący Bierecki miał 

zgłosić…)
Zgłosił? Nie? No to jak? To trzeba zgłosić. Komu 

zgłosił? No, nie zgłosił.
Dobrze, ja później do tej sprawy podejdę.
W tej chwili proszę sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Panie Ministrze!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed-

stawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z posiedzenia, które odbyło 
się 26 kwietnia br., o ustawie o zasadach pozyskiwa-
nia informacji o niekaralności osób ubiegających się 
o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 
sektora finansowego.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach 
pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubie-
gających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych 
w podmiotach sektora finansowego ma wprowadzić 
mechanizm prawny umożliwiający pracodawcom 
świadczącym usługi na rynku finansowym weryfika-
cję osób zatrudnionych na stanowiskach związanych 
ze szczególną odpowiedzialnością oraz ubiegających 
się o zatrudnienie na takich stanowiskach pod kątem 
ich karalności za niektóre kategorie przestępstw.

(marszałek S. Karczewski)
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60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.
Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się  
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w tej ustawie wymienione. To jest możliwość, a nie 
obligo. Czy będą z tego pracodawcy chcieli korzystać, 
czy nie…

Jeżeli chodzi o zakres stanowisk, to te stanowiska 
są tutaj, powiedziałbym, rodzajowo wymienione – nie 
ma wyliczenia enumeratywnego, bo to są banki… No, 
każdy troszeczkę inaczej określa stanowiska. One są 
opisowo, obszarowo… I tak np. analitycy finansowi, 
kasjerzy itd. W ustawie jest wymienione, od jakich 
osób, zajmujących się danym zakresem spraw w tych-
że instytucjach, może pracodawca żądać dostarczenia 
tego zaświadczenia.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to tak, jeżeli my-
ślimy o tej samej firmie. Ta firma będzie podlega-
ła pod tę ustawę, bo to jest firma, która zajmuje się 
windykacją, czyli szeroko rozumianymi usługami 
finansowymi.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister przed-
siębiorczości i technologii.

Witam na posiedzeniu pana ministra Mariusza 
Haładyja.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie.
Czy są pytania do pana ministra? Jest zgłoszenie.
To bardzo proszę, Panie Ministrze, do mównicy. 

Jest pytanie ze strony pana senatora Jackowskiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie techniczne. Czy 

ma pan wiedzę, jak długo oczekuje się na tego rodzaju 
zaświadczenie ze stosownej instytucji, jaki to jest 
okres? Czy to może stanowić jakąś trudność dla pra-
cownika, który ubiega się o pracę? Bo różne były… 
Przyznam, że nie wiem, jak długo w tej chwili się 
czeka, ale wiem, że był czas, kiedy ten termin był 
dosyć długi, co wielu osobom utrudniało… Bo trze-
ba było się zapisać do kolejki, była jakaś kolejność 
wydawania tych zaświadczeń itd. Jak to w tej chwili 
wygląda? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Dziękuję 

bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z pań i panów pragnie zadać pytanie?
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja bym miał pytanie do przedstawiciela komisji 

finansów. Jest to pytanie natury następującej. Otóż ja 
rozumiem, że w tej ustawie są enumeratywnie wy-
mienione 63 rodzaje podmiotów działających w sze-
roko rozumianym sektorze finansowym, m.in. banki, 
fundusze inwestycyjne itd.

Moje pytanie jest następujące. Chodzi o osoby, 
które pracują w ramach tych instytucji. Czy ustawa 
określa, które osoby mają podlegać obowiązkowi 
przedstawiania zaświadczenia o niekaralności? Czy 
to raczej szef instytucji na podstawie wewnętrznych 
przepisów określi, które osoby mają w swojej pracy 
bezpośredni związek z mieniem i środkami finanso-
wymi klientów? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, w związku z pojawiającymi się 
w przestrzeni medialnej informacjami o kłopotach 
finansowych jednej ze spółek notowanych na gieł-
dzie, która zajmowała się windykacją. Nie wymie-
niam jej nazwy, ale myślę, że Izbie wiadomo, o którą 
spółkę chodzi. Czy pracownicy tego podmiotu będą 
temu prawu podlegać, jeżeli ta ustawa stanie się pra-
wem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie? Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Były 2 pytania.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ustawa określa 

rodzaje podmiotów gospodarczych szeroko pojmo-
wanego sektora finansów publicznych i nie tylko, bo 
także inne instytucje są wymieniane w ustawie. Szef 
takiej instytucji może, ale nie musi – i to właśnie jest 
istota tejże ustawy – prosić pracownika już zatrud-
nionego lub będącego w procesie rekrutacji, może 
zażądać od niego najpierw, w pierwszej fazie, jedynie 
oświadczenia, a później, docelowo, zaświadczenia 
z krajowego rejestru skazanych. Chodzi tutaj o okre-
ślone rodzaje przestępstw; one są enumeratywnie 
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jasno dał wykładnię, że w przypadku, kiedy klient 
utraci środki finansowe na swoim rachunku banko-
wym nie ze swojej winy, a w wyniku działalności 
przestępczej, nie ponosi konsekwencji. Wówczas to 
bank ponosi konsekwencje i ma obowiązek wyrównać 
te straty, które dany klient poniósł. To jest, jak myślę, 
przełomowe w naszym systemie, ponieważ to nakła-
da oczywiście na instytucje finansowe obowiązek 
szczególnej staranności w zakresie przestrzegania 
prawa do tajemnicy i stosowania różnych zabezpie-
czeń elektronicznych, które po prostu obowiązują 
i które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
zgromadzonych środków.

Wysoka Izbo, popierając tę ustawę, chciałbym, jako 
historyk, powiedzieć o innej metodzie, jaką stosowano 
w przeszłości. A znam to z opisów historycznych do-
tyczących banku austro-węgierskiego z okresu sprzed 
I wojny światowej. Otóż, Wysoka Izbo, jak wiado-
mo, wówczas pieniądz opierał się na parytecie złota, 
w związku z czym banki centralne miały również 
specjalne magazyny, skarbce, w których gromadzono 
pokrycie dla waluty w złocie. M.in. w Wiedniu był taki 
skarbiec, w którym setki ton złota były zgromadzone 
jako po prostu wolumen, na podstawie którego można 
było emitować pieniądze. I jak wyglądało przyjmo-
wanie adeptów sztuki bankowej do banku austro-wę-
gierskiego? To jest bardzo pouczająca anegdota. To się 
działo w zupełnie innych realiach, bez wariografów, 
bez różnych urządzeń, bez elektroniki, bez możliwości 
sprawdzania, pozyskiwania różnych informacji. Otóż 
wyglądało to bardzo prosto. Po prostu brano takiego 
adepta do skarbca, dawano mu konkretne zadanie, np. 
żeby policzył sztaby złota w jakimś sektorze, ile tych 
sztab jest, i obserwowano go przez judasza. W sytu-
acji, kiedy adept wchodził do skarbca, widział taką 
ilość złota i z tego tytułu robił jakieś dziwne miny 
czy w dziwny sposób się zachowywał, no to wtedy 
zostawał już odsunięty od dalszej kariery bankowej, 
a przynajmniej od dostępu do żywej gotówki. Bo prze-
cież wtedy kasjer wypłacał żywą gotówkę, nie było 
przelewów elektronicznych. A jeżeli zakładał zarę-
kawki, brał papier, teczuszkę i spokojnie sobie liczył, 
jeżeli to złoto nie robiło na nim żadnego wrażenia, 
wtedy przechodził taki test i był kwalifikowany do 
dalszych postępowań. Mówię o tym, że każda epoka 
na miarę swoich możliwości i swoich potrzeb stwarza 
instrumenty kontroli finansów. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:

Czas oczekiwania jest teraz krótki, bo dzisiaj jest 
to wydawane niemalże od ręki, szczególnie jeżeli 
osoba nie jest karana. Tak więc ten czas oczekiwania 
dzisiaj już nie jest problemem. KRK jest zresztą dzi-
siaj w dużej części zelektronizowany, więc płynnie 
to przebiega.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To jest bardzo dobra ustawa i myślę, że nie wzbu-

dza absolutnie żadnych wątpliwości. Chciałoby się 
powiedzieć, zwłaszcza po naszych różnych doświad-
czeniach z naszego życia społeczno-gospodarczego 
w ostatnich latach: no, szkoda, że w ogóle tak późno 
ta ustawa wchodzi w życie. Ale, jak widać, pewne 
procesy i uszczelnianie systemu, powiedziałbym, na 
jakiejś gwarancji… Jeżeli coś funkcjonuje w okre-
ślonym państwie w ramach określonego porządku 
formalnoprawnego, no to jest procesem długotrwa-
łym. I również dostosowanie się do różnych tendencji, 
które pojawiają się w życiu gospodarczym, różnych 
produktów finansowych, różnych instytucji oferują-
cych tego rodzaju usługi… A to, co spędza teraz sen 
z oczu wszystkim instytucjom finansowym, to są 
przede wszystkim te słynne kradzieże internetowe, 
które są popełniane. Co i rusz mamy w tym zakresie 
takie dosyć alarmistyczne informacje, które dobiegają 
do opinii publicznej. Szczególnie dotyczy to sektora 
bankowego. Bo jeżeli przy pomocy środków elek-
tronicznych dokonuje się pewnych operacji, no to za 
sprawą dzisiejszych środków i zorganizowania prze-
stępczego stosunkowo łatwo może dojść po prostu 
do ukradzenia czyjejś tożsamości, dostępu do tych 
wszystkich loginów, do tych wszystkich kodów, które 
umożliwiają przeprowadzenie określonych operacji. 
I sądzę, że to też jest jeden z elementów. Zwłaszcza 
ten wyciek danych, będący w tej chwili jakimś pro-
blemem, jest bardzo znamienny. 

I tutaj z dużym uznaniem należy wspomnieć 
o jeszcze jednym wyroku sądowym, myślę tutaj 
o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 
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Tworzenie tych wielostanowiskowych dyspozytor-
ni medycznych poprawi zarządzanie zespołami ratow-
nictwa medycznego i przyniesie wymierne korzyści, 
głównie w postaci skrócenia czasu dojazdu zespołów 
ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia oraz 
ich lepszej koordynacji. Dyspozytornia medyczna, 
która zarządza większą liczbą zespołów ratownictwa 
medycznego, ma większą zdolność do koordynowania 
akcji medycznych, szczególnie w przypadku zdarzeń 
z dużą liczbą poszkodowanych.

Od 1 stycznia 2021 r. dyspozytornia medyczna 
będzie komórką organizacyjną urzędu wojewódz-
kiego, a jej obszar działania pokryje się z granicami 
rejonu operacyjnego, na który zawierane są umowy 
z płatnikiem świadczeń. Zatrudnienie dyspozytorów 
medycznych przez wojewodów na podstawie umo-
wy o pracę wpisuje się tak jakby w całość tej noweli 
nakierowanej na stabilizację i zapewnienie ciągło-
ści działania systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego.

W okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia usta-
wy w życie do dnia 31 grudnia 2020 r., dyspozytornie 
medyczne pozostaną w strukturach organizacyjnych 
dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. 
To, że w roku 2021 dyspozytornie medyczne zostaną 
przeniesione do struktury urzędów wojewódzkich, 
jest działaniem kompatybilnym z tym, że to wojewoda 
odpowiada za plany zabezpieczenia medycznego i on 
będzie miał decydujący wpływ na funkcjonowanie 
tych dyspozytorni. Ponadto chodzi o sprzęt wyko-
rzystywany w centrach powiadamiania ratunkowego 
i w centrach dyspozytorskich, który jest własnością 
wojewody.

Jeszcze jedną ważną sprawą jest to, że wpro-
wadzamy obowiązek zatrudnienia przez wojewodę 
i zapewnienia wsparcia psychologicznego na rzecz 
dyspozytorów medycznych. Rzeczywiście niektóre 
zdarzenia, z którymi oni się stykają, wywierają na ich 
psychikę zdecydowanie negatywny wpływ, a więc po-
dobnie jak w przypadku funkcjonariuszy Policji czy 
wojska oraz Państwowej Straży Pożarnej wojewoda 
będzie musiał dyspozytorom medycznym taki dostęp 
do opieki i wsparcia psychologicznego zapewnić.

Inną ważną kwestią, która pojawia się w tej 
ustawie, jest utworzenie Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Centrum 
to będzie powołane w strukturach dysponenta lotni-
czych zespołów ratownictwa medycznego, a nadzo-
rowane będzie przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia. Centrum będzie zajmowało się jakby dwo-
ma pionami. Przede wszystkim będzie obsługiwało 
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego i prowadziło pion szko-
leniowy. W pierwszym pionie będzie rzeczywiście 
administrowało ten system, modyfikowało go, rozbu-
dowywało, organizowało przetargi, które będą musia-

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 799, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 799 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
pana senatora Waldemara Kraskę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przed-

stawić ustawę o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw. Ustawa ta została skierowana do nas przez 
Sejm w dniu 13 kwietnia tego roku, a 26 kwietnia 
została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Niniejsza ustawa jest wynikiem wnikliwej analizy 
funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, szczególnie w odniesieniu do dyspo-
zytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, 
możliwości zastosowania nowoczesnych technologii 
teleinformatycznych w obszarze koordynowania dzia-
łań poszczególnych uczestników akcji medycznych na 
miejscu zdarzenia i poza nim.

W projekcie uwzględniono także zmiany, 
które zaszły od momentu wejścia w życie usta-
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
w szczególności w zakresie funkcjonowania 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej SWD 
PRM, wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 22 li-
stopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunko-
wego.

Skoncentruję się na kilku wątkach, które są, jak 
mnie się wydaje, bardzo istotne w kontekście tej usta-
wy. Pierwszy wątek dotyczy dyspozytorni medycz-
nych. W związku z przyjętym przez ministra zdrowia 
w 2011 r. kierunkiem zmian w obszarze organizacji 
systemu powiadamiania ratunkowego koncepcja ta 
zakłada stopniową restrukturyzację centrów dyspo-
zytorskich. Od roku 2011 do chwili obecnej, czyli na 
przestrzeni ponad 6 lat, postępowała stopniowa re-
dukcja dyspozytorni medycznych. W 2011 r. tych dys-
pozytorni w kraju było 338, w tej chwili w Polsce są 
42 dyspozytornie medyczne. Docelowo do 1 stycznia 
2028 r. każde województwo będzie miało 1 dyspozy-
tornię medyczną, z wyjątkiem województwa śląskiego 
i mazowieckiego, gdzie ustawa przewiduje po 2 dys-
pozytornie medyczne. To jest związane z większą 
liczbą mieszkańców w tych województwach.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca W. Kraska) dzielnymi publicznymi zespołami opieki zdrowotnej, 
jednostkami budżetowymi czy też spółkami kapi-
tałowymi z co najmniej większościowym udziałem 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-
nego, lub publicznej uczelni medycznej.

W czasie pracy komisji zostały zgłoszone popraw-
ki. Zasygnalizuję bardzo krótko, na czym te poprawki 
miałyby polegać.

Pierwsza poprawka dotyczyła dość ważnego, 
moim zdaniem, aspektu działania zespołów ratow-
nictwa medycznego, szczególnie że w tej chwili tych 
zespołów bez lekarza jest coraz więcej. Do tej pory, 
na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta 
i rzeczniku praw pacjenta, osoby udzielające świad-
czeń zdrowotnych mają obowiązek uzyskania zgody 
pacjenta na udzielanie takich świadczeń. Wyjątek 
stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
lekarzy w sytuacji, kiedy taka zgoda nie jest wy-
magana. W tej chwili, gdy do zdarzenia przyjeżdża 
ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, a nie 
ma osoby, która wyrazi zgodę – mówimy tu o przy-
padku osób małoletnich – takiej pomocy bez zgody 
nie można udzielać. Dlatego ta ustawa wprowadza to, 
że ratownik medyczny czy pielęgniarka systemu będą 
mogli takiej pomocy udzielić. Nadmieniam, że rzecz-
nik praw pacjenta wykazał, że w latach 2015–2016 
było w Polsce ponad 65 tysięcy wypadków, które 
dotyczyły właśnie czy to placówek oświatowych, czy 
też placówek opiekuńczo-oświatowych. To jest jedna 
poprawka przyjęta przez komisję.

Druga poprawka, doprecyzowująca ust. 1 
w art. 24b, jest związana z wprowadzeniem definicji 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. W definicji tej zawiera się, 
oprócz przyjmowania zgłoszeń alarmowych z cen-
trów powiadamiania ratunkowego, również przyjmo-
wanie powiadomień o zdarzeniach. Obecnie przepis 
odnosi się tylko do zgłoszeń alarmowych, w związku 
z tym zachodzi konieczność uzupełnienia przepisów 
o powiadomienia o zdarzeniach.

Trzecia poprawka, którą przyjęła komisja, wy-
dłuża do końca I kwartału 2019 r. możliwość… 
jakby przedłuża to upublicznienie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego w etapie przedszpitalnym, 
czyli do końca I kwartału 2019 r. mogą w tym uczest-
niczyć firmy niepubliczne, które do tej pory w tym 
systemie działały.

2 poprawki zostały zaproponowane przez naszego 
legislatora. To są poprawki czysto redakcyjne.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, żeby nie zabie-
rać głosu w czasie dyskusji, chciałbym zgłosić jeszcze 
2 poprawki do tej ustawy. Pierwsza poprawka dotyczy 
art. 24 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„art. 1 pkt 24 w zakresie art. 25b ust. 1–4, pkt 25 lit. c, 
pkt 29 w zakresie art. 29 ust. 5 pkt 1, pkt 37 w zakre-
sie art. 41 ust. 3 oraz pkt 42 lit. b i c, które wchodzą 

ły być przeprowadzane na rzecz zakupienia nowego 
sprzętu do obsługi tego systemu. Inne ważne działa-
nia, które będą w Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego prowadzone, dotyczą za-
kresu szkolenia. To centrum będzie prowadziło kursy 
uprawniające do pracy na stanowisku wojewódzkiego 
koordynatora ratownictwa medycznego, kursy upraw-
niające do pracy na stanowisku dyspozytora medycz-
nego, kursy doskonalące dla dyspozytora medyczne-
go. Będzie także prowadziło monitoring przebiegu 
akcji medycznych w zdarzeniach, których skutki 
spowodowały nagłe zagrożenie zdrowia dla wielu 
osób. Będzie też opracowywało testy do wstępnej 
kwalifikacji kandydatów ubiegających się o zatrud-
nienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych 
i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycz-
nego w tym zakresie. I to jest jakby drugi element, 
bardzo ważny moim zdaniem, tej ustawy.

Ostatni element, na którym chciałbym się skon-
centrować, Panie Marszałku, to jest upublicznienie 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Jest to punkt, który był rzeczywiście na posiedzeniu 
naszej komisji podnoszony i dość żywiołowo dys-
kutowany. Projekt ustawy zakłada upublicznienie 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
w sektorze pozaszpitalnym, a więc w obszarze świad-
czeń zdrowotnych realizowanych przez dysponentów 
z zespołów ratownictwa medycznego. Celem tego 
rozwiązania jest wzmocnienie wpływu państwa na 
bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, którzy znaj-
dują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia. Upublicznienie tego systemu wprowadza się 
z uwagi na to, że chodzi o bardzo ważny interes spo-
łeczny, jakim jest zapewnienie pomocy medycznej 
w obliczu zagrożeń, nie tylko w sytuacjach takich 
jak nagłe zachorowanie, jak wypadki medyczne, ale 
także takich – z czym musimy się liczyć – jak np. 
ataki terrorystyczne. Niewprowadzenie tego upu-
blicznienia stwarzałoby ryzyko wystąpienia takiej 
sytuacji, że dysponent prywatny mógłby uzależniać 
realizację świadczeń zdrowotnych od uzyskania kon-
traktu w wysokości, która go satysfakcjonuje. No, nie 
możemy sobie na to pozwolić, żeby w pewnym mo-
mencie w pewnych obszarach karetka nie wyjechała 
do zdarzenia, dlatego że dysponent nie jest usatys-
fakcjonowany wynagrodzeniem, dlatego że stawka 
jego wynagrodzenia jest niska. A takie sytuacje się 
zdarzały. Tym samym będzie to wyglądało podobnie 
jak w przypadku działania służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i porządek, czyli takich jak Policja 
czy Państwowa Straż Pożarna. Upublicznienie bę-
dzie się odbywać przez powierzenie realizacji umów 
na wykonywanie zadań ratownictwa medycznego 
wyłącznie podmiotom leczniczym, które są samo-
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(senator sprawozdawca W. Kraska) Zgłosił się z pytaniem pan senator Florek.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do senatora sprawozdawcy… Ja będę miał 

kilka pytań, ale pierwsze pytanie… Ponieważ nie 
jestem członkiem komisji, w związku z tym będę 
miał kilka pytań, bo temat jest bardzo ważki, bardzo 
ważny. To jest bezpieczeństwo, jakkolwiek by było, 
życia i zdrowia naszych mieszkańców.

Konkursy zlecane przez wojewodów do 
Narodowego Funduszu Zdrowia muszą się odbyć do 
31 grudnia 2018 r. To jest poprawka, która przeszła 
w Sejmie. Poprzednio była to data 30 czerwca tego 
roku. Przesunięto to do końca grudnia 2018 r. Na 
posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, jak pan nas 
przed chwilą poinformował, została zgłoszona kolejna 
poprawka, która przesuwa ten termin do 30 marca 
2019 r.

Pytanie: na jaki okres zostaną przeprowadzone 
w takim razie konkursy? Czy będą one przeprowa-
dzone na nowe rejony operacyjne zgodnie z planowa-
nym zmniejszeniem liczby dyspozytorni do 18, czyli, 
tak jak pan powiedział, 1 dyspozytornia w wojewódz-
twie z wyjątkiem tych 2 wyjątków – tu będę składał 
później poprawkę – czy na obecne rejony, czyli te 
42. Pytanie: kto na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
zgłosił poprawkę zmieniającą datę zawartą w art. 20 
z 31 grudnia 2018 r. na 31 marca 2019 r. i jakie było 
w takim razie uzasadnienie zgłoszenia tej poprawki 
przez osobę, która ją zgłosiła? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Może zacznę, Panie Senatorze, od końca, czyli 

od poprawki nr 3, którą – tu odpowiadam – ja zgło-
siłem. Uzasadnienie przedłużenia tego terminu do 
31 marca 2019 r. jest takie – to już państwu powie-
działem wcześniej – że ta ustawa powinna wejść 
w życie w I kwartale 2018 r., ale ze względu na to, 
że zostało to opóźnione, zasadne jest przesunięcie 
obowiązywania umów na zadania zespołów ratownic-
twa medycznego właśnie do końca I kwartału 2019 r. 
To upublicznienie, które będzie miało miejsce, i te 
konkursy będą dotyczyły dużych rejonów operacyj-
nych. Czyli dyspozytornia będzie jakby… Jej okręg 
działania będzie jedynym rejonem operacyjnym i na 
ten rejon operacyjny będzie organizowany konkurs 
dla świadczeniodawców.

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”. W konsekwen-
cji w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b. Ust. 2a: 
„Do dnia 31 grudnia 2019 r. wojewódzki koordynator 
ratownictwa medycznego współpracuje z dyspozy-
torem medycznym wskazanym przez kierownika 
podmiotu leczniczego zatrudniającego dyspozytora 
medycznego”. I ust. 2b: „Do dnia 31 grudnia 2019 r. 
podczas prowadzenia medycznych czynności ratun-
kowych kierujący akcją medyczną pozostaje w stałym 
kontakcie z dyspozytorem medycznym wskazanym 
przez kierownika podmiotu leczniczego zatrudnia-
jącego dyspozytora medycznego”. Poprawka ta ma 
na celu… Chodzi o to, że dyspozytornie medyczne 
istniejące już w tej chwili u dysponentów zespołów 
ratownictwa medycznego będą funkcjonowały jesz-
cze przez niespełna 3 lata, czyli do 31 grudnia 2020 r. 
W związku z tym nie wydaje się zasadne generowanie 
dodatkowych kosztów dla dysponentów zespołów 
ratownictwa medycznego posiadających stosunkowo 
niewielkie dyspozytornie. Czasem są dyspozytornie, 
w których są 2 czy 3 stanowiska dla dyspozytorów, 
a to by generowało z tytułu tej ustawy zatrudnienie 
głównego dyspozytora medycznego, kierownika dys-
pozytorni medycznej i ich zastępców. Dlatego propo-
nowany termin 1 stycznia 2020 r. jest wystarczającym 
czasem bądź na dostosowanie tych dyspozytorni do 
wymogów ustawy, bądź na wprowadzenie nowych 
rozwiązań na terenie danego województwa przez kon-
centrację dyspozytorni do jednej lub dwóch, jeżeli 
mówimy o województwach mazowieckim i śląskim.

Druga poprawka jest dość rozbudowana, ale przy-
bliżę państwu jej sens. Projektowana ustawa miała 
wejść w życie 1 stycznia 2018 r., niestety proces le-
gislacyjny przedłużył się i dlatego jest konieczność 
przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów doty-
czących budowy Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego i realizacji zadań w zakre-
sie przygotowania i prowadzenia kursów dla dyspo-
zytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynato-
rów ratownictwa medycznego. Ta poprawka w sposób 
szczegółowy wydłuża okres budowy Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Panie Marszałku, składam te 2 poprawki i proszę 
Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy z zaproponowanymi 
poprawkami. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, do 2028 r. jest termin. Chodzi 

o to, żeby potem funkcjonowała 1 dyspozytornia na 
dane województwo lub 2 dyspozytornie w tych 2 du-
żych województwach, czyli śląskim i mazowieckim. 
W tym czasie na pewno będą się odbywały konkursy. 
One odbywają się na rejony operacyjne, w których 
są dane dyspozytornie, czyli gdy tych dyspozytorni 
będzie mniej, będą one obejmowały tylko te dane 
rejony. No, skoro w tej chwili są 42 dyspozytornie, 
to gdyby konkursy odbywały się w tej chwili, byłyby 
ogłoszone 42 konkursy.

To, że w 2021 r. będzie to przejęte przez wojewo-
dę, jest spowodowane tym, że to będzie się wiązało 
z dodatkowym finansowaniem systemu. Pracownicy, 
którzy w tej chwili są zatrudnieni przez dysponentów 
zespołów ratownictwa medycznego w dyspozytor-
niach, staną się pracownikami wojewody, będą prze-
chodzić na umowę o pracę. To będzie obowiązywało 
właśnie od 1 stycznia 2021 r.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. O tej usta-

wie było głośno w mediach, przedstawiano sytuację 
trochę alarmistycznie. Mówiono, że po wprowadzeniu 
tej ustawy będą problemy, ponieważ ci niepublicz-
ni operatorzy czy – nie wiem, jak to określić – ci, 
którzy świadczą usługi w tym zakresie… Mówiono, 
że będzie brak możliwości realizacji całego zakresu 
działań, które są potrzebne. W związku z tym moje 
pytanie jest następujące: czy można powiedzieć, że… 
Czy w pana ocenie wokół tej ustawy była jakaś, no, 
nie chcę używać słowa „lobbingowa”, ale… Czy 
któryś z podmiotów działających na polskim rynku 
nie miał interesu, żeby ta ustawa nie weszła w życie 
w takim kształcie? O, tak bym sformułował to pyta-
nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To wszystko już?
Czy pan senator chce kontynuować?

Senator Piotr Florek:
Tak, mogę kontynuować. Tak pokrótce tylko.
Panie Senatorze, mówił pan o tym opóźnieniu. 

Ustawa weszła pod obrady Sejmu w listopadzie albo 
w grudniu, uchwalona została w kwietniu, w związku 
z czym można mówić, że to opóźnienie jest kilku-
miesięczne. Dlatego też była zgłoszona ta poprawka 
w Sejmie dotycząca przesunięcia terminu z 30 czerw-
ca na 31 grudnia, i to jest te pół roku. Ja pytałem 
jednak o dodatkowe…

(Senator Waldemar Kraska: No, ale zanim ona 
trafiła do Senatu… To niestety pociągnęło dalsze 
opóźnienie tej ustawy.)

Skoro już jestem przy głosie, to czy mogę zadać 
drugie pytanie? Tak?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

Dlaczego dopiero 1 stycznia 2021 r. dyspozytornie 
medyczne będą komórką organizacyjną urzędu wo-
jewódzkiego? Dlaczego do 31 grudnia 2020 r. mają 
pozostać w strukturach organizacyjnych dysponen-
tów zespołów ratownictwa medycznego? Przecież 
do 31 grudnia mają odbyć się konkursy – albo do 
31 marca, jeśli ta poprawka przejdzie – w wyniku 
których mogą zmienić się dysponenci zespołów ra-
townictwa medycznego, co może spowodować po-
ważne komplikacje w działaniu systemu. No, musi-
my rozróżnić, że są dyspozytornie i są karetki, czyli 
zespoły ratownictwa medycznego. I jeżeli odbędą się 
konkursy i okaże się, że nastąpi zmiana, to będziemy 
mieć kolejne zamieszanie w systemie ratownictwa 
medycznego. Tak więc jest pytanie, dlaczego, że tak 
powiem, upaństwowienie dyspozytorów medycz-
nych… Wszyscy za tym byliśmy, bo to jest ważna 
sprawa, żeby dyspozytorzy – oni akurat pełnią bardzo 
odpowiedzialne zadanie itd. – byli zorganizowani 
w ten sposób. Tymczasem mamy tu dyspozytornię 
i mamy ratownictwo, ratowników medycznych, czy-
li zespoły ratownictwa medycznego. To oczywiście 
spowoduje komplikacje.

I nie za bardzo też chyba… Sam pan to powiedział, 
ale będę jeszcze pytał pana ministra zdrowia odnośnie 
do konkursów: czy w tej sytuacji będą to konkursy na 
te nowe rejony operacyjne, czy na stare rejony opera-
cyjne? Jak to wygląda? Pytam, bo tu zdecydowanie 
są wątpliwości. Z rejonem operacyjnym wiąże się 
funkcjonowanie dyspozytorni: tyle, ile jest rejonów, 
tyle jest dyspozytorni. Tak więc tutaj nie za bardzo 
bym się zgodził z tym, co pan powiedział, ale będę 
jeszcze później o to pytał. Dziękuję.
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Państwowa… To jest Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, tak się to nazywa.

(Senator Jan Rulewski: Pytanie, czy będą mogły 
działać fundacje, czy będą możliwości zakładania 
przez obywateli …)

Ale nie bardzo rozumiem pytanie, Panie Senatorze. 
Co obywatele mają do Państwowego Ratownictwa 
Medycznego? Państwowe ratownictwo ma za zadanie 
im służyć. Pan jako pacjent zadzwoni na telefon alar-
mowy i ma pan jak najszybciej uzyskać pomoc. I za-
daniem państwa jest to, żeby tę pomoc zabezpieczyć.

(Senator Jan Rulewski: A ja chcę, Panie Senatorze, 
dodatkowo ufundować…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To samo pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Tak, to samo pytanie.)
To proszę…

Senator Jan Rulewski:

Czy społeczeństwo, w tym obywatele, również 
ludzie z zagranicy, będą mogli uruchamiać ratownic-
two w oparciu o obywatelskie inicjatywy w służbie 
zdrowia?

(Głos z sali: Nie, nie.)

Senator Waldemar Kraska:

Panie Senatorze, ja powtarzam: nie ma czegoś ta-
kiego jak np. prywatna policja, prawda? Nie ma czegoś 
takiego. Państwowa Straż Pożarna też jest państwo-
wa. To samo będzie z Państwowym Ratownictwem 
Medycznym.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie? Ma pan następne pytanie?

Senator Jan Rulewski:

Pan nie rozumie pytania, dlatego muszę powtó-
rzyć trzeci raz. Otóż pan się myli. Jest państwowe 
ratownictwo przeciwpożarowe i społeczne, w postaci 
ochotniczych straży pożarnych. Tę analogię już pan 
rozumie, tak? A więc proszę o odpowiedź dotyczącą 
ważnych kwestii, jaką jest m.in. ratowanie zdrowia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Jeżeli pan senator chce uzupełnić, to proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, sam pan sobie odpowiedział na 

to pytanie. Jeżeli z rynku zostanie wycofany podmiot 
prywatny, to on nie będzie z tego zadowolony. To jest 
niewielka część, to jest około 7–8%, tego rynku, któ-
ry obejmuje zespoły ratownictwa medycznego, więc 
nie ma niebezpieczeństwa, że ta luka zostanie… że 
ten teren, który był obsługiwany przez prywatnego 
zleceniodawcę, zostanie bez karetek, bo wiemy, że 
zostanie to uzupełnione przez dysponentów, którzy 
obecnie działają na rynku, mamy takie deklaracje. 
A jeżeliby się tak nie stało, to ten okres może być 
przedłużony, dysponent prywatny będzie mógł dalej 
działać na tym terenie. Ale jestem przekonany, że do 
czegoś takiego nie dojdzie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Przewodniczący, Panie Senatorze 
Sprawozdawco, czy podczas prac komisji mieliście 
pełną świadomość tego, że, nacjonalizując całkowicie 
ratownictwo, jednocześnie tłumicie…

(Senator Rafał Ambrozik: Co to za pytanie?)
…poddajecie likwidacji wielką energię obywatel-

ską czy społeczną uruchamianą w zakresie ochrony 
i ratowania życia? Przykładem takiej wielkiej energii 
jest ratownictwo przeciwpożarowe, które dzisiaj… 
800 tysięcy ratowników z zakresu spraw pożarowych 
gwarantuje bezpieczeństwo niemalże całej Polski. 
Jest wiele inicjatyw, m.in. są fundacje, które urucha-
miają… Mogą być fundacje zachodnie, zagraniczne, 
które w to inwestują z potrzeby serca. Nacjonalizując, 
jednocześnie likwidujecie energię społeczną, której 
Polsce tak bardzo potrzeba. Czy ta świadomość była?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszalku.
Panie Senatorze, pan się myli, bo my nie nacjo-

nalizujemy, czyli nikomu niczego nie zabieramy. 
Jest to upublicznienie Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w ramach tych zasad, na których działa 
Policja czy Państwowa Straż Pożarna.

(Senator Jan Rulewski: A co to jest państwowa…)
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z upaństwowieniem… nie, przepraszam, upublicz-
nieniem – tak pan to nazwał – dyspozytorni me-
dycznych, oddzieleniem ich od dysponentów zespołu 
ratownictwa medycznego i usytuowaniem ich jako 
komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, 
zachodzi pytanie, dlaczego ustawa eliminuje pod-
mioty niepubliczne posiadające zespoły ratownictwa 
medycznego z systemu ratownictwa medycznego. 
Mówił pan, że to jest 8%, że mniej więcej tyle tego 
udziału do tej pory było. Pan senator przed chwi-
lą mówił, że chodzi o jakość, o konkurencję itd., 
że tego w takim razie nie będzie. A przecież to są 
2 różne sprawy – dyspozytornia to jest jedna spra-
wa, a zespoły ratownictwa to jest druga sprawa. Bo 
to jest karetka, to jest wyposażenie, to jest miejsce 
oczekiwania w odpowiednim składzie – czy to jest 
„S”, czy to jest „P” – i to jest… Ona ma czekać. 
I tu nie ma niczego skomplikowanego. Tak więc 
pytanie, dlaczego państwo eliminujecie na mocy tej 
ustawy podmioty niepubliczne posiadające zespoły 
ratownictwa medycznego z systemu ratownictwa 
medycznego. Dlaczego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Pytanie jest…
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie jest zadane w sposób… Dotyczy duże-

go, obszernego zagadnienia, ale wydaje mi się, że 
ciągle rozmawiamy o tym samym. Panie Senatorze, 
jeszcze raz powtarzam: ta ustawa powoduje, że pań-
stwo bierze pełną odpowiedzialność za udzielanie 
pomocy poszkodowanym w wypadkach drogo-
wych, w wypadkach w pracy, wypadkach komuni-
kacyjnych, w sytuacji nagłych zachorowań itp. W tej 
chwili Państwowe Ratownictwo Medyczne – tak jak 
Państwowa Straż Pożarna, tak jak Policja – będzie 
świadczyło usługi bez posiłkowania się podmiotami 
prywatnymi. To, że dyspozytornie będą nie u świad-
czeniodawcy, tylko przy wojewodzie, jest pokłosiem 
kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała, 
że wpływ na dyspozytornie przez świadczeniodaw-
ców może być taki, iż wyjazdy tych zespołów mogą 
być w jakiś sposób ograniczane. Od tej chwili czegoś 
takiego nie będzie, bo nie będzie, powiedziałbym, 
bezpośredniego przełożenia pracownika dyspozy-
torni medycznej na świadczeniodawcę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Senatorze, są organizacje społeczne, które 
zajmują się szkoleniem w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy, i one w dalszym ciągu będą działać. Ale 
my teraz rozmawiamy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, czyli udzielaniu fachowej pomocy, czy-
sto medycznej, przez ratowników, pielęgniarki syste-
mu czy lekarzy systemu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja odpowiem jeszcze panu senatorowi 

Rulewskiemu: nie będzie ochotniczego pogotowia 
ratunkowego, choć mogłoby być. Tak że…

A w nawiązaniu do wypowiedzi pana senatora 
Jackowskiego, który tak pięknie obnażył, że tak po-
wiem, niecne zamiary prywatnego pogotowia i za-
pytał, czy oni się nie dziwią, że wypadają z rynku, 
i w związku z tym lobbują, zapytam odwrotnie, tak 
pozytywnie: czy pan przewodniczący nie ma wra-
żenia, że rząd kręci bicz na własną skórę? Czy na 
posiedzeniu komisji mówiono o tym, że w momen-
cie, w którym ratownicy zmonopolizują ten rynek, 
natychmiast przyjdą po podwyżki? Czy ten temat 
był poruszany?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Akurat temat podwyżek dla ratowników nie był 

poruszany. Myślę, że ta ustawa jest odważną usta-
wą. Tu państwo bierze pełną odpowiedzialność za 
świadczenie usług medycznych, za ratowanie życia 
i zdrowia naszych obywateli, nie posiłkując się przy 
tym podmiotami prywatnymi, które, tak jak wspomi-
nałem, mogą w każdej chwili wypowiedzieć umowę, 
a wtedy zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli 
może być zdecydowanie większe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
To ja podobnie, choć trochę inaczej zadam… 

Chodzi o dyspozytornie medyczne. W związku 
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Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku. Przepraszam, że stwa-
rzam panu trochę bałaganu, ale zadaję dość proste 
pytania.

Panie Senatorze, Panie Przewodniczący Komisji, 
czy odpowiedzialność państwa, o której pan mówi 
i której ja nie neguję, wyklucza, pana zdaniem, moż-
liwość korzystania z niepublicznych środków ratow-
nictwa, np. karetek?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marszałku, postaram się wgłębić w pytanie, 

które zadał pan senator, ale będzie mi bardzo cięż-
ko. Jeszcze raz powiem, że w tej chwili Państwowe 
Ratownictwo Medyczne będzie świadczyło usługi 
tylko i wyłącznie w ramach środków publicznych. 
Sektor prywatny… Jeżeli chodzi o transporty mię-
dzyszpitalne czy transporty na badania diagnostycz-
ne, to w dalszym ciągu sektor prywatny może działać 
w tym zakresie. Ta ustawa tego zupełnie nie reguluje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, mówił pan o wypadkach ko-

munikacyjnych itd. Dla osoby, która bierze udział 
w wypadku komunikacyjnym, ważne jest, żeby ka-
retka przyjechała w określonym czasie, odpowiednio 
wyposażona i z odpowiednim składem. I to, czy to 
będzie, tak jak było do tej pory, karetka jakiejś firmy, 
karetka samorządu czy jeszcze inna, nie ma żadnego 
znaczenia. Mówimy tylko o karetkach pogotowia. 
Zgadzam się z tą ustawą odnośnie do dyspozytorni 
medycznych. Tu jesteśmy przekonani co do tego, że 
tak powinno być.

(Senator Waldemar Kraska: Tak jest.)
Panie Senatorze, do 31 grudnia 2027 r. dyspo-

zytornie medyczne mogą funkcjonować w liczbie 
nie większej niż określono w ustawie. Nie można 
zwiększyć ich liczby, ale 42, które w tej chwili są, 
mogą funkcjonować. Od 2021 r. dyspozytornie będą 
tak jakby w urzędach wojewódzkich, a obszar ich 
działania pokryje się z obszarem rejonów operacyj-
nych, dla których będą ogłoszone konkursy. I pytanie. 
Dlaczego? Dlaczego aż do 31 grudnia 2027 r. – taki 
jest tu zapis – dyspozytornie mogą funkcjonować 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Zmienię ko-
lejność swoich pytań, bo pojawił się bardzo ciekawy 
wątek dotyczący tego upublicznienia. Rozumiem, 
że główna przesłanka – o tym pan senator mówił – 
główna myśl była taka, że ratownictwo medyczne 
ma być państwowe. Tak? To dobrze rozumiem. To 
proszę mi powiedzieć… Idąc tym tokiem myśle-
nia, chciałbym pana o coś zapytać. Może pan się 
uchylić od odpowiedzi. Mamy państwową służbę 
zdrowia, czyli państwo odpowiada za służbę zdro-
wia. Tak? Idąc tym tokiem myślenia, który po-
twierdził pan senator, chcę zapytać, czy należy się 
spodziewać – może pan ma takie informacje, może 
jest pan zwolennikiem takiego rozwiązania – że… 
Bo mówimy o państwowej służbie zdrowia i odpo-
wiedzialności państwa za służbę zdrowia. Czy to 
oznacza, że upublicznimy wszystkie przychodnie, 
lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów? Czy 
to w ramach tej państwowej służby zdrowia byłoby 
widziane przez pana, czy ten kierunek byłby dobry 
według pana i czy należy się spodziewać takiego 
następnego ruchu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
No, mógłbym powiedzieć krótko: nie było to 

przedmiotem dyskusji komisji. Ale ponieważ pan 
senator jest członkiem naszej komisji, więc panu 
odpowiem. Pan w tej chwili miesza 2 różne…

(Rozmowy na sali)
No, jabłka z gruszkami, bo to są 2 różne sys-

temy. Ja uważam, że każdy obywatel może so-
bie wybrać szpital, czy to szpital prywatny, czy 
państwowy, i lekarza, do którego ma zaufanie, 
u którego chce się leczyć. Ale jeżeli będziemy 
w sytuacji nagłej, np. doznamy urazu w czasie 
wypadku komunikacyjnego, to nie będziemy 
mieli takiej możliwości. Wtedy przyjedzie naj-
bliższy zespół ratownictwa medycznego. To musi 
być zespół, który przyjedzie jak najszybciej, ze-
spół jak najlepiej wyposażony i z najlepszymi 
kwalifikacjami.

Takie działania podejmuje nasz rząd i chcemy, 
żeby to było w ten sposób realizowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Ja myślę – dziękuję, Panie Marszałku – że pan 

się myli, Panie Senatorze, bo w tej chwili jednostki 
budżetowe czy niepubliczne SP ZOZ, czy też jed-
nostki samorządu terytorialnego, które będą mogły 
prowadzić tę działalność, uzyskują pomoc z funduszy 
europejskich i dalej będą mogły z niej korzystać.

(Senator Jan Rulewski: Teraz tak.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, już nie wracam do tych gruszek 

i jabłek, bo widzę, że się nie rozumiemy. Pan wie, 
o co mi chodzi…

(Senator Waldemar Kraska: Wiem o tym.)
Ja zapytam wprost, ale odpowie mi pan na to 

w przerwie. Czy pan uważa, że w Polsce prywatne 
praktyki w ramach realizacji publicznej służby zdro-
wia należy zlikwidować…

(Senator Waldemar Kraska: Nie uważam.)
…te opłacane…
(Senator Waldemar Kraska: Nie uważam tak.)
…z Narodowego Funduszu Zdrowia?
(Senator Waldemar Kraska: Ale mówimy o czymś 

innym, o dwóch zupełnie innych systemach)
Okej, ale mam też pytanie dotyczące pana wy-

powiedzi. Panie Senatorze, powiedział pan, że były 
przypadki dotyczące niewyjeżdżania zespołów ra-
townictwa w sytuacjach, kiedy nie były uzgodnione 
stawki. Tam były jakieś problemy finansowe. Czy 
mógłby pan kilka wymienić, podać, ile takich przy-
padków było, gdzie one były? Gdzie można znaleźć 
raport dotyczący właśnie takiego niedziałania zgodnie 
z zasadą udzielania pomocy przez jednostki ratow-
nictwa medycznego – jak rozumiem – z jednostek 
prywatnych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Myślę, że pani minister na to odpowie, bo ona ten 

przykład przytaczała.

w takiej liczbie jak do tej pory? Przecież zmniejszanie 
dyspozytorni następowało bardzo szybko. Ja mogę 
podać przykład z mojego województwa, gdzie było 
ich 31, a w tej chwili jest 5. Dlaczego trzeba czekać aż 
do 2027 r., tak jakby nie można było zmienić tej daty 
i skrócić terminu do 31 grudnia tego roku? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiedź jest bardzo prozaicz-

na. Wydaje się, że jest to dość długi czas, ale jeżeli 
zamierzamy koncentrować dyspozytornie medyczne, 
to musimy zapewnić im kadrę. Jeżeli 1 dyspozytornia 
powstanie np. w Warszawie, a inne dyspozytornie są 
teraz rozlokowane w Ostrołęce… Dyspozytor, któ-
ry pracuje w Ostrołęce, nie przyjedzie do pracy do 
Warszawy. Potrzebny jest czas, żeby wojewoda mógł 
pozyskać pracowników, którzy by byli po kursach, 
dobrze przygotowani i którzy mogliby świadczyć 
pracę w takiej jednej dyspozytorni. Ten okres jest 
rzeczywiście wydłużony, ale jest to właśnie ukłon 
w stronę wojewodów. Chodzi o to, żeby mieli oni czas 
na pozyskanie osób, które będą pracowały. Wiąże się 
to także z logistyką, bo czasem trzeba taką dyspozy-
tornię przygotować. A to, że ona podlega wojewodzie, 
nie znaczy, że musi się ona znajdować w budynku 
urzędu wojewódzkiego. Oczywiście nie o tym tu 
mówimy.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze jedno.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie towarzyszące. Może pan nie odpowiadać, 

bo jest to już trochę specjalistyczna sprawa. Proszę 
o ewentualnie delegowanie pytania do ministra.

Zasady dotyczące funduszy europejskich, które 
niejako będą Polsce służyły do przynajmniej 2027 r., 
zakładają możliwość dofinansowywania różnych ini-
cjatyw obywatelskich, ale wykluczają pomoc dla jed-
nostek państwowych. I jest pytanie: czy likwidacja 
tych inicjatyw obywatelskich spowoduje niemożli-
wość aplikowania do funduszy europejskich z uwagi 
na to, że te podmioty nie będą istniały, a państwowe 
nie mają uprawnień do pozyskiwania pomocy?
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(senator W. Kraska) Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, dokładnie tak, ona konsumuje to, o czym pan 

senator powiedział.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, wracam do 

akapitu dotyczącego tego, że spółki kapitałowe, 
w których co najmniej 51% udziałów, akcji należy 
do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego… Załóżmy sytuację, że jest właśnie spółka 
kapitałowa – mówię o szpitalu – w której 51% ma 
podmiot prywatny i jednym z elementów jest tam 
oddział ratownictwa, ale również jednym z elemen-
tów są zespoły ratownicze. Po prostu ten szpital, ta 
jednostka kapitałowa z udziałem kapitału prywatnego 
wynoszącym ponad 50% obsługuje dany teren. Czyli 
ja rozumiem, Panie Senatorze, że teraz będzie tak, że 
wojewoda będzie tworzył osobną jednostkę zajmu-
jącą się ratownictwem medycznym, obsługującą ten 
teren, bo ten szpital, w którym 51% udziałów nie ma 
albo Skarb Państwa, albo samorząd, nie będzie mógł 
wystartować w konkursie. Czy tak?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, Panie Senatorze, rzeczywiście nie będzie 

mógł wystartować, ponieważ nie posiada kapita-
łu większościowego, który jest udziałem Skarbu 
Państwa. Tak więc wojewoda będzie zobowiązany 
do zapewnienia w miejsce świadczeń udzielanych 
przez ten podmiot świadczeń udzielanych przez inny 
podmiot, który ten kapitał większościowy posiada.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Nie ma już więcej pytań.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Waldemar Kraska: Dziękuję.)
Proszę państwa, projekt tej ustawy został wniesio-

ny przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister zdrowia.

(Senator Leszek Czarnobaj: A, to pytanie do pani 
minister, tak?)

Tak jest.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, od dnia wejścia w życie ustawy 
dyspozytornie medyczne będą obowiązane spełniać 
wymagania w zakresie struktury organizacyjnej po-
przez powołanie kierownika dyspozytorni medycznej 
i jego zastępcy – w ustawie jest napisane, że zastępcę 
powołuje się fakultatywnie – głównego dyspozytora 
medycznego i jego zastępcy oraz przez wprowadzenie 
podziału dyspozytorów medycznych na przyjmują-
cych zgłoszenie alarmowe oraz dysponujących zespo-
łem ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. 
Z drugiej strony nowelizacja przewiduje możliwość 
funkcjonowania dyspozytorni medycznych w obecnej 
liczbie, tak jak pan powiedział, do 31 grudnia 2027 r. 
Przy czym nie zgodzę się z tym, co pan powiedział, 
bo przecież jeżeli chodzi o wojewodę, to on ma zorga-
nizować te dyspozytornie do 2021 r., więc ten termin 
2027 r., moim zdaniem, absolutnie nic tu nie zmienia. 
A więc jak spełnić niniejsze wymagania w dyspozy-
torniach, gdzie funkcjonują na przykład 2 stanowiska 
dyspozytorskie? Bo mówimy tutaj… przepis mówi, że 
w rejonie mniejszym, do 400 tysięcy mieszkańców, 
musi być 1 dyspozytor. Czy w takim razie ta kolej-
ność jest tutaj właściwa? I czy ta poprawka, którą pan 
przeczytał i zgłosił – bo usłyszałem, że pan zgłasza 
poprawkę w tym względzie – obejmuje to, co ja w tej 
chwili powiedziałem? Głównie chodzi mi o ten po-
dział, bo ja nie słyszałem tego, czy pan też dzieli na 
dyspozytorów, którzy przyjmują i którzy dysponują… 
Bo trudno sobie wyobrazić dyspozytornię dwustano-
wiskową, żeby byli tam ci kierownicy itd., itd., i żeby 
nastąpił ten wspomniany podział. Dlatego ja cały czas 
mówię, że te zmiany powinny wejść w życie 31 grud-
nia tego roku, a nie powinno się czekać do 2021 r., bo 
chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Ta reforma 
szła szybko i w dobrym kierunku, a teraz widzimy, że 
mamy jakieś spowolnienie, całkiem niepotrzebne. Jest 
więc pytanie: czy ta pana poprawka to konsumuje, czy 
ewentualnie konieczne jest złożenie poprawki w tym 
względzie? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.
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(wicemarszałek M. Seweryński) twa medycznego, który jest w likwidacji. I istnieje 
zagrożenie, że w każdej chwili – bo jest to firma 
prywatna – może zaprzestać działalności. Problem 
zostanie przekazany wojewodzie czy też służbom 
publicznym.

Te doświadczenia uprawniają nas, dają nam legi-
tymację do tego, żeby podjąć decyzję o państwowych 
służbach ratownictwa medycznego. Oczywiście, 
udziałowiec komercyjny może brać udział w udzie-
laniu świadczeń, pod warunkiem, że udziały w firmie 
nie będą stanowiły więcej niż 49%. Ponieważ musi 
być tutaj przewaga kapitału publicznego. Taka była 
decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości i tak też jest 
zapisane w ustawie.

Chciałabym podkreślić z pełną stanowczością, że 
nikt nikomu obecnie kontraktów nie zabiera. Do tej 
pory kontrakty były podpisywane z dysponentami 
na określony w umowie czas. Te kontrakty po prostu 
wygasają. I żaden kontrahent nie ma podstawy praw-
nej do dochodzenia roszczeń z tytułu zmiany, którą 
chcemy tą ustawą wprowadzić.

W 2011 r., kiedy było kontraktowanie takie po-
wszechne, nagle do systemu weszły podmioty pry-
watne, które wyeliminowały kilkadziesiąt podmiotów 
publicznych. Z dnia na dzień podmioty publiczne, 
które miały potencjał w postaci karetek zakupionych 
chociażby nawet ze środków unijnych, zostały pozba-
wione kontraktów. I ten model, który chcemy wpro-
wadzić, ma zapobiegać właśnie takim sytuacjom, 
marnotrawieniu środków publicznych, które zostały 
przekierowane do systemu ratownictwa medycznego 
na inwestycje. Bo zostały poczynione duże inwesty-
cje w zakresie zakupu sprzętu czy doinwestowania 
dyspozytorni. Państwo nazywacie tę zmianę nacjo-
nalizacją. Ustawa w żaden sposób nie pozbawia do-
tychczasowych prywatnych podmiotów majątku. To 
jest jasne i w związku z tym nie można mówić tutaj 
o nacjonalizacji.

Jeżeli chodzi o kwestię dyspozytorni medycznych, 
to, Szanowni Państwo, proces koncentracji dyspozy-
torni medycznych został rozpoczęty już właściwie 
od 2011, 2012 r. i postępuje on dosyć sprawnie. Są 
dowody na to, że skoncentrowane dyspozytornie dzia-
łają o wiele sprawniej. Skrócił się czas przyjmowania 
zlecenia, skrócił czas dysponowania zespołem, czyli 
de facto dla pacjenta jest to bardzo dobra zmiana, bo 
powoduje, że szybkość dotarcia zespołu ratownictwa 
jest większa niż w poprzednim systemie. Jest to lepsze 
wykorzystanie sił i środków. Koncentracja w jednym 
miejscu sprzętu wysokospecjalistycznego, który po-
zwala nam bardzo precyzyjnie lokalizować miejsce 
wezwania, powoduje, że efektywnie wykorzystujemy 
system. Takie działania, tak jak powiedziałam, są 
podejmowane już od jakiegoś czasu i one są skutecz-
ne, są niezawodne. Ten proces koncentracji chcemy 
kontynuować.

Jest z nami pani Józefa Szczurek-Żelazko, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 

Szczurek-Żelazko: Tak.)
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałabym podkreślić, że odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w sta-
nach zagrożenia życia, ponosi państwo. I państwo 
buduje system, który ma zapewnić jakość i szybkość 
udzielania świadczeń, szczególnie w tych trudnych 
okolicznościach.

Jeżeli chodzi o systemy w zakresie ratownic-
twa medycznego, które występują w krajach Unii 
Europejskiej lub pozostałych krajach, to są one róż-
norakie, o czym państwo tutaj mówili. Część krajów 
Unii Europejskiej zabezpiecza ratownictwo medyczne 
poprzez organizacje społeczne, fundacje, różnego 
rodzaju stowarzyszenia. Ale jest też część krajów 
Unii Europejskiej, w której to ratownictwo medyczne 
jest powierzone tylko i wyłącznie służbom państwo-
wym. Tak wygląda sytuacja na przykład w krajach 
skandynawskich. W Polsce na bazie dotychczaso-
wych doświadczeń podjęliśmy decyzję, że jednak 
państwowe z nazwy… W ustawie, która weszła w ży-
cie w 2007 r., mówi się o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, które do tej pory było realizowane przez 
służby prywatne. Podjęliśmy decyzję, że Państwowe 
Ratownictwo Medyczne będzie realizowane przez 
dysponentów państwowych, czyli tych, którzy reali-
zują świadczenia w formie samodzielnego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej bądź też spółki z więk-
szościowym udziałem publicznym.

Mamy też dowody… Państwo senatorowie pytali, 
jak wyglądała realizacja tych świadczeń przez pod-
mioty komercyjne. Otóż, proszę państwa, jest cho-
ciażby przykład z Rawy Mazowieckiej, gdzie nagle 
z godziny na godzinę operator prywatny zrezygnował 
z udzielania świadczeń zdrowotnych. I to właśnie 
służby publiczne, wojewoda… Dzięki sprawności 
wojewody i podmiotu publicznego udało się w ciągu 
dosłownie kilku godzin zorganizować zastępstwo 
i uruchomić zespoły ratownictwa medycznego, które 
zapewniły bezpieczeństwo mieszkańcom tak dużego 
terenu.

Przykład z ostatniej chwili: w województwie 
lubelskim jest prywatny podmiot, posiadający 
umowę na świadczenie usług z zakresu ratownic-
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) łu, a tym samym zapewni większe bezpieczeństwo 
mieszkańców Polski. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu, związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Jako pierwszy do zadania pytania zapisał się pan 
senator Florek.

Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mamy to upaństwowienie dyspo-

zytorni medycznych, są zespoły ratownictwa me-
dycznego i teraz nie będzie połączenia – czyli bę-
dzie oddzielenie, bo to jest u wojewody – zespołów 
ratownictwa medycznego. W związku z tym mam 
pytanie – bo pani mówiła o tym, jak jest w Europie, 
że są różne rozwiązania – czy to jest zgodne z prawem 
unijnym w takim razie. Do tej pory prywatne pod-
mioty, które to świadczyły… A pani powiedziała, że 
do tej pory tych prywatnych, które służyły, było tylko 
8%. Pozostałe to były oczywiście inne, samorządowe 
i inne, które świadczyły te usługi.

Chwaliła pani, mówiła pani, że… Podawała pani 
przykład Rawy Mazowieckiej. Ja mogę tylko po-
wiedzieć, że mógłbym podać wiele innych przykła-
dów tego, jak to wyglądało do tej pory. Mogę pani 
podać przykłady z Wielkopolski chociażby. Ja się 
cieszę, że pani chwali te zmiany, ten kierunek, bo 
jestem, że tak powiem, współautorem tego systemu, 
poza numerem 112, kiedy jako wojewoda tworzyłem 
i – to pewien przykład – redukowałem właśnie te 
dyspozytornie medyczne… To się spotkało z wiel-
kim oburzeniem ratowników medycznych, protesty 
były w województwach itd., gdy zmniejszałem do 
5… Tylko w Wielkopolsce zmniejszyłem z 31 do 5. 
Mogę podać przykłady, że nie jest prawdą to, co pani 
mówi, że tylko w Rawie Mazowieckiej… Mógłbym 
podać przykłady z województwa wielkopolskiego, 
gdzie były kłopoty z innymi jednostkami właśnie 
samorządowymi itd., a akurat z prywatnymi nie było.

Pani podaje 1–2 przykłady. To jest ta cała kam-
pania z sądami…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, to już jest temat do dyskusji. Proszę o…)

No, już kończę.
…związana itd. To są pojedyncze, wybiórcze przy-

kłady, które pani podaje.
Jednak pytanie brzmi – no, nie mówicie państwo 

o tym, dlatego jeszcze raz ponawiam to pytanie – 
dlaczego, jeżeli to jest tylko 8%, dotyczy to tylko 

Dlaczego do 2028 r.? Jest to wynik kompro-
misu zawartego z samorządami terytorialnymi. 
No, proszę państwa, my dyskutowaliśmy długo 
tę ustawę właśnie m.in. ze stroną społeczną i na 
wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, czyli strony samorządowej, na 
konferencjach uzgodnieniowych ten ostateczny 
termin został uzgodniony. Uwzględniliśmy wolę 
samorządów, ponieważ oczekiwały dłuższego cza-
su na podejmowanie tych zmian, które z punktu 
widzenia samorządów lokalnych mogą mieć istotne 
znaczenie, bo rzeczywiście przeniesienie dyspo-
zytorni z jednego miasta do drugiego wiąże się 
z pewnymi perturbacjami czy też różnym odbiorem 
społecznym, ponieważ może się kojarzyć z likwi-
dacją stanowisk pracy. Jednak generalnie wszyscy 
pracownicy, którzy są zatrudnieni, będą mieli moż-
liwość podjęcia pracy w tych skoncentrowanych 
dyspozytorniach medycznych.

Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną dyspo-
zytorni, to planujemy zmiany dotyczące stworzenia 
stanowiska głównego dyspozytora, kierownika i jesz-
cze fakultatywnie zastępców. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ chociażby takie masowe zdarzenia, jakie 
ostatnio miały miejsce na S8, świadczą o tym, że 
wymagane są jednolite standardy postępowania w ich 
przypadku. Jeżeli nie będziemy mieli takich jedno-
litych standardów, to naprawdę trudne będzie zarzą-
dzanie w przypadku właśnie zdarzeń masowych. I m.
in. ujednolicenie struktury organizacyjnej pozwoli na 
opracowanie tego standardu, tych procedur, nałożenie 
odpowiednich obowiązków na kierownika dyspozy-
torni, na głównego dyspozytora, który będzie miał 
przypisane konkretne zadania, szczególnie w przy-
padku zdarzeń masowych.

Ale ze względu na fakt, że ustawa wchodzi w życie 
14 dni od podpisania przez pana prezydenta, właśnie 
m.in. na posiedzeniu Komisji Zdrowia zgłoszona zo-
stała poprawka, aby czas wprowadzenia tej nowej 
struktury prolongować do 2020 r. po to właśnie, żeby 
te dyspozytornie, które w tej chwili istnieją, mogły 
dokonać tej zmiany bądź też kontynuować proces 
restrukturyzacji, czyli koncentrować się nadal.

Tak że taki jest cel tej ustawy. Oczywiście po-
wstała ona na bazie dotychczasowych doświadczeń, 
przykładów różnego rodzaju zdarzeń, jakie miały 
miejsce w Polsce. Jest chociażby nawet wynikiem 
wniosków, jakie zostały wyciągnięte ze sposobu 
organizacji Światowych Dni Młodzieży, które nie-
dawno się odbywały, kiedy widzieliśmy niedostatek 
centralnego zarządzania zespołami ratownictwa me-
dycznego. Wierzymy w to, zresztą wszystkie analizy 
na to wskazują, że ta ustawa spowoduje usprawnienie 
służb ratowniczych, lepsze wykorzystanie potencja-



21
60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

(senator P. Florek) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Grodzki. Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja bym – może to moja niewiedza – 

chciał dopytać o to, w którym kraju Unii Europejskiej 
jest całkowicie państwowe ratownictwo medyczne. 
Bo może mi to gdzieś umknęło.

A drugie pytanie… No, z rynku zniknie 135 ka-
retek, zespołów, bo, jak rozumiem, firma ich za 
darmo nie odda państwowemu ratownictwu. Czy 
ministerstwo, czy rząd ma budżet na to, aby tę lukę 
wypełnić?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
W Szwecji, Panie Senatorze, jest całkowicie pu-

bliczny system, oczywiście współpracujący z in-
nymi służbami, ale generalnie państwowy system 
jest oparty na państwowych służbach. Jeżeli chodzi 
o uzupełnienie tego systemu, proszę państwa, to 
myśmy robili szczegółowe analizy, spotykaliśmy 
się z dysponentami publicznymi. Istnieje w Polsce 
stowarzyszenie dysponentów, podmiotów leczni-
czych, które realizują świadczenia z zakresu ra-
townictwa medycznego, a my dostaliśmy deklarację 
w formie pisemnej, że posiadają one odpowied-
ni potencjał, aby zaspokoić tego typu potrzeby. 
Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że ustawa prze-
widuje taką ewentualność, taką możliwość. Gdyby 
w danym rejonie operacyjnym nie było dysponenta 
publicznego, można by podpisać umowę, poprzez 
NFZ, z dysponentem prywatnym, jednak na okres 
nie dłuższy niż 2 lata. Tak że w tym zakresie nie po-
winniśmy mieć problemów z zabezpieczeniem tego. 
Zresztą spotykamy się już z wojewodami, z dyspo-
nentami publicznymi. Odbyły się takie spotkania 
i po przeanalizowaniu tej sprawy otrzymaliśmy 
deklarację, że dysponenci publiczni posiadają siły 
i środki, aby zabezpieczyć te rejony operacyjne, 
które były dotąd zabezpieczane przez kontrahenta 
prywatnego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Czarnobaj. Proszę.

i wyłącznie karetek, które są gdzieś w określonym 
miejscu wyczekiwania, odpowiednio wyposażone, 
w odpowiednim składzie i jadą na miejsce zdarzenia, 
zawożą na SOR, ewentualnie wracają z powrotem do 
innego szpitala i koniec… Nie rozumiem, dlaczego 
chcecie to wyeliminować po rozdzieleniu dyspozy-
torni medycznych. Przecież można było to zostawić.

Mówiła pani, że samorządowcy chcą… Ja nie 
wiem, chyba jest presja związków zawodowych, 
jak podejrzewam, w tym kierunku, żeby to zrobić. 
Zupełnie nie rozumiem – proszę mi to jeszcze raz 
wyjaśnić – dlaczego państwo chcecie te 8% wyelimi-
nować. Czy to jest zgodne z prawem unijnym?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Jak już na wstępie powiedziałam, Unia Europejska 

nie reguluje kwestii sposobu organizacji. Każdy kraj 
Unii Europejskiej przyjmuje własny sposób organi-
zacji wynikający z dotychczasowych doświadczeń, 
historii, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Tak że regulacji międzynarodowych w tym zakresie 
nie ma. Podałam też, że są różne systemy. Są systemy 
oparte na organizacjach społecznych, są mieszane 
systemy i są państwowe systemy.

Rząd Polski po przeanalizowaniu tej sytuacji 
podjął decyzję, że ratownictwo medyczne w Polsce 
powinno być oparte – tak jak pozostałe służby ra-
townicze, jak Państwowa Straż Pożarna, jak Policja 
– na służbach publicznych. Dopuszczamy jednocze-
śnie kapitał prywatny w wysokości do 49% udziałów 
w spółkach prawa handlowego.

Chciałabym też podkreślić, że ustawa, nad którą 
procedujemy, przewiduje możliwość współpracy z or-
ganizacjami tego typu jako jednostkami współpracu-
jącymi, m.in. z TOPR, WOPR, GOPR czy też innymi 
organizacjami. Jest też konkretny zapis w ustawie, 
który reguluje sposób tej współpracy. Tak że nie eli-
minujemy absolutnie tego typu dysponentów, jednak 
sam system Państwowego Ratownictwa Medycznego 
opieramy na służbach państwowych.

Pozostaje do zagospodarowania obszar – tak jak 
już wcześniej pan przewodniczący mówił – szkole-
nia, kształcenia w zakresie pierwszej pomocy czy 
obszar transportu sanitarnego, czy obsługi imprez 
masowych, które wymagają zespołów ratownictwa 
medycznego. Jest to duży rynek, na którym mogą się 
bardzo realizować właśnie te podmioty niepubliczne.
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Ratownictwo medyczne jest bardzo newralgicz-
nym obszarem, a państwo odpowiada za bezpieczeń-
stwo obywateli i w związku z tym, aby zmniejszyć 
to ryzyko, podjęta została przez rząd Polski decyzja, 
aby te świadczenia realizowane były jednak przez 
publicznych dysponentów, na których państwo, a wła-
ściwie wojewoda, który bezpośrednio odpowiada za 
system, ma jakiś wpływ. Kontrahent prywatny, z po-
wodu nieopłacalności ekonomicznej czy z jakichś 
innych powodów, w każdej chwili może zlikwidować 
działalność na podstawie kodeksu handlowego i po-
zostawić problem samorządowi. Samorząd lokalny, 
który z mocy ustawy odpowiada za bezpieczeństwo 
mieszkańców, nie ma w tej sytuacji wpływu na pod-
miot, który realizuje te świadczenia. Jak państwo 
wiecie, większość świadczeń z zakresu lecznictwa, 
chociażby szpitalnego, jest zabezpieczana przez pod-
mioty, których organem tworzącym jest właśnie sa-
morząd lokalny. Tak jak powiedziałam, ze względu 
na specyfikę i wrażliwość tego obszaru rząd Polski 
podjął decyzję, że będzie to zadanie realizowane 
przez służby publiczne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Uzupełnienie, tak? Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Minister, dziękuję bardzo. Możemy się tu-

taj pięknie różnić, ja przyjmuję argumentację pani 
minister, ale nie o to pytałem. Jeszcze raz zapytam. 
Proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja 
po upublicznieniu ratownictwa. Załóżmy, że mamy 
same publiczne jednostki ratownictwa medyczne-
go, a pracownicy jednej jednostki – np. w Rawie 
Mazowieckiej, żebyśmy już nie szukali innych miast – 
są niezadowoleni z systemu wynagrodzeń i podejmują 
akcję protestacyjną. No, nie wyjeżdżają do zdarzeń, 
tak jak powinni, i są problemy. Jaki wtedy będzie 
wariant postępowania? Macie państwo np. ustalone, 
jak będzie wyglądała kwestia zabezpieczeń, jeśli cho-
dzi o kwestię prawodawstwa, czy znowu będziemy 
szukali innego rozwiązania?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Panie Senatorze, taka sytuacja, jak powtarzam, 

może się pojawić w każdym obszarze gospodarki. 
Tutaj, na obszarze ratownictwa medycznego mamy 
teraz większy wpływ na całość systemu i możemy 
dysponować zespołami, które są w dyspozycji u da-
nego wojewody czy w danym obszarze, w danym 
rejonie operacyjnym. Przewidywanie, czy może się 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Pani Minister, pani wypowiedź 
dotycząca przykładów pokazuje, że sprawdzenie 
tego w praniu… No, jeden wyjątek czyni regułę. 
Znaleźliście państwo jeden wyjątek – w postaci Rawy 
Mazowieckiej, jak rozumiem – i mówicie, że to jest 
złe działanie. Drugi przykład dotyczy państwa, czyli 
Szwecji, jak rozumiem. No, są takie państwa i to też 
posłużyło jako przykład. Ale ja mam pytanie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko: I jeszcze Węgry.)

O, na to czekałem. Właśnie chciałem na końcu 
zapytać, czy nasz zaprzyjaźniony kraj, Węgry, ma 
podobny system.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko: To jest kraj z Unii Europejskiej.)

Pani Minister, ale ja chcę zapytać o inną sytuację. 
Czy mogłaby pani powiedzieć, jak to będzie wyglą-
dało w praniu? Bo ważne jest, jak to w życiu będzie 
wyglądało. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że 
po… No, nie po nacjonalizacji, tylko po upublicznie-
niu. Załóżmy, że mamy jednostkę ratownictwa me-
dycznego. Pracownicy są niezadowoleni, no i podjęli 
czynną akcję polegającą na nierealizacji zadania, do 
czego mają oczywiście prawo, jeśli są niezadowoleni 
z wynagrodzenia. No i nie świadczą tej usługi. Czy 
wtedy państwo znowu zmienicie system? Jak to bę-
dzie w ogóle wyglądało? No bo jeżeli na podstawie 
tego, że w Rawie Mazowieckiej zrobiono to, co zro-
biono… Źle się stało zapewne, ale dla państwa jest 
to ważnym argumentem za tym, żeby upublicznić 
ratownictwo medyczne. Czy jeżeli upublicznione 
ratownictwo medyczne też podejmie różnego rodza-
ju akcje protestacyjne, ogłosi strajk itd., będziecie 
państwo wracać do tego, co było, czy macie jakiś 
trzeci wariant? Jak to będzie realizowane?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:

Może odpowiem trochę przewrotnie. Szanowni 
Państwo, prywatny sektor nie chroni nas przed tego 
typu akcjami. Dowodem na to jest chociażby kwestia 
Porozumienia Zielonogórskiego. POZ są w rękach 
prywatnych i też mamy problemy z tymi kontrahen-
tami. A więc myślę, że nie należy oceniać bezpie-
czeństwa funkcjonowania systemu pod tym kątem, 
bo również po drugiej stronie mogą się zdarzać takie 
sytuacje.
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) nagle, z godziny na godzinę, pozbawiony tego typu 
świadczeń. Jeżeli w podmiocie publicznym zdarzy się 
taka sytuacja, że będą roszczenia itd., to samorząd, 
starosta, marszałek ma mechanizmy, którymi może 
wspomóc ten zakład w taki sposób, żeby nie wyge-
nerować przerwy w udzielaniu świadczeń. Jest to ta 
publiczna odpowiedzialność za działalność podmiotu 
leczniczego. Jeszcze raz powtarzam, że ratownictwo 
medyczne jest wyjątkowo wrażliwą dziedziną życia 
społecznego, której nie możemy poddawać prywa-
tyzacji, poddawać tylko i wyłącznie grze rynkowej. 
Tutaj są ważniejsze cele do zrealizowania i ważniej-
sza odpowiedzialność. W związku z tym pieniądz, 
wynik finansowy nie może decydować o tym, czy 
będziemy udzielać świadczeń zdrowotnych, czy nie, 
czy wyjedziemy do wypadku, czy nie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
chciałbym tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo. Nie 
o to pytałem, ale dziękuję za wykład.)

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Pani Minister! Mam dwa pyta-

nia, ale najpierw pragnę podziękować za przygotowa-
nie tej ustawy. Ona była potrzebna, bo rzeczywistość 
się zmienia, zmieniają się także wymogi dotyczące 
naszej sytuacji i bezpieczeństwa zdrowotnego. Ta 
ustawa bardzo mocno reaguje też na sytuację ratowni-
ków medycznych, których środowisko się powiększa 
i odgrywa coraz większe rolę w systemie bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

Moje pytania dotyczą 2 konkretnych artykułów. 
Jeden to jest art. 25a–25c. Jest tam mowa o tym, że 
wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię me-
dyczną w województwie, z wyjątkiem… Chciałbym 
dopytać panią minister o ten wyjątek. Mówi się o tym, 
że w województwie śląskim wojewoda może prowa-
dzić 2 takie dyspozytornie. Chciałbym zapytać, czy 
w pracach nad ustawą były dywagacje i rozmowy 
o tym, gdzie ta druga dyspozytornia mogłaby się zna-
leźć. Pytam o to, ponieważ w Częstochowie powstaje 
w tej chwili drugie w województwie centrum urazo-
we. Czy w związku z tym możemy mieć nadzieję, 
że w korelacji z tym centrum urazowym ewentualna 
druga dyspozytornia w województwie śląskim mogła-
by być umieszczona w mieście Częstochowie, drugim 
po Katowicach ważnym ośrodku miejskim na terenie 
województwa śląskiego?

W drugim pytaniu pragnę podjąć kwestię woje-
wódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 
Na mocy tej nowelizacji wojewódzki koordynator 

zdarzyć taka sytuacja, czy nie, to jest takie wróżenie 
z fusów, bo równie dobrze… Na co dzień spotykamy 
się z różnymi sytuacjami i negocjujemy, rozmawia-
my, natomiast generalnie państwowe ratownictwo 
medyczne, tak jak państwo widzicie, nie ma teraz 
podstawy, aby zawiesić działalność. Może protesto-
wać, natomiast nie ma możliwości strajkowania w for-
mie czynnej, czyli zawieszenia wyjazdów. I wpływ 
władz państwowych, wojewody na służby publiczne 
na pewno jest większy niż w przypadku operatora 
prywatnego, któremu tak de facto wojewoda nie może 
niczego nakazać.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
ostatnie pytanie, jeśli mogę prosić…)

Ostatnie? Proszę, bo potem są 2 osoby w kolejce…

Senator Leszek Czarnobaj:
Przepraszam, Panie Marszałku, bo…
Pani Minister, wyciągnąłem wniosek z pani wy-

powiedzi… To ostatnie pytanie w tym zakresie. 
Rozumiem, że jeśli jest sytuacja awaryjna w upań-
stwowionej jednostce, wojewoda i mieszkańcy są 
niezadowoleni, to uruchamiamy – bo dysponujemy 
odpowiednim potencjałem – inne jednostki, żeby po-
prawić sytuację. To rozumiem i to jest prawidłowe. 
A teraz proszę mi powiedzieć o takiej sytuacji. Tych 
prywatnych jednostek, nielubianych przez obecny 
rząd, jest 8%. Jeśli w obrębie tych 8% jedna jednostka 
nie działa w dobry sposób, chce zejść z rynku, to co 
tu stoi na przeszkodzie, żeby właśnie w ramach od-
powiedzialności państwa uruchomić w tym miejscu 
jednostkę państwową?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o podmiot publicz-

ny, to ma on swój organ tworzący, który odpowiada 
również za działania tego podmiotu leczniczego. Jest 
to z reguły samorząd powiatowy czy też samorząd 
gminy i on ponosi odpowiedzialność, na mocy ustawy 
odpowiada za zabezpieczenie tego typu świadcze-
nia na swoim terenie i ponosi odpowiedzialność za 
funkcjonowanie tego podmiotu leczniczego. A więc 
zadanie jest powierzone samorządowi i on też ma 
narzędzie, dzięki któremu może to zadanie wykony-
wać. W przypadku podmiotu prywatnego samorząd 
nie ma żadnego wpływu na operatora, jeśli pozostaje 
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(senator R. Majer) Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Minister, chciałbym zadać 3 py-

tania.
Dlaczego w sytuacji, w której istnieje krajowe 

centrum kształcenia podyplomowego w Warszawie, 
przewiduje się utworzenie osobnego centrum kształ-
cenia dla pracowników ratownictwa medycznego, 
państwowego systemu, umiejscowionego właśnie 
przy systemie ratownictwa medycznego?

Drugie moje pytanie: dlaczego powoływane 
Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego z kolei ma być ulokowane w jednostce, 
która jest tylko częścią tego całego systemu, czyli 
przy ratownictwie lotniczym? Według ratowników, 
z którymi rozmawiałem, nie ma to żadnego uzasad-
nienia, gdyż zakres obowiązków, jaki będzie miało to 
krajowe centrum, jest tak szeroki, że nie może to być 
jednostka, która będzie umiejscowiona przy jednym 
z elementów tego systemu.

I trzecie moje pytanie. Ten projekt pozbawia uczel-
nie medyczne możliwości kształcenia w zakresie ra-
townictwa medycznego, dlatego że w efekcie zmian 
uczelnie nie będą mogły zawrzeć umowy na wyko-
nywanie zadań z zespołem ratownictwa medyczne-
go w ramach systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Czy nie obawiacie się państwo, że te 
przepisy sprawią, że za kilka lat zabraknie tak bardzo 
potrzebnych już dzisiaj wykwalifikowanych ratowni-
ków medycznych? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Dziękuję.
Panie Senatorze, może zacznę od trzeciego py-

tania, ponieważ to jest z gruntu nieprawdziwe. Na 
uczelniach medycznych od wielu, wielu lat są kształ-
ceni ratownicy medyczni i ta ustawa w żaden sposób 
nie odnosi się do systemu kształcenia ratowników 
medycznych.

(Głos z sali: Nie widzi tego pani.)
Oczywiście, że nie widzę. Do tej pory żadna uczel-

nia w kraju – powtarzam: żadna uczelnia w kraju – nie 
posiadała zespołów ratownictwa medycznego, które 
byłyby kontraktowane przez NFZ i funkcjonowały 
w systemie, a nie przeszkadzało to w kształceniu. To 
są dwie zupełnie inne sprawy. A kwestia tworzenia 
przez uczelnie medyczne podmiotu, który ewentual-
nie mógłby udzielać świadczeń, była podejmowana 
w trakcie dyskusji, procedowania tej ustawy, ale uzna-
liśmy, że byłoby to wręcz kuriozalne rozwiązanie. 
Bo skoro do tej pory żaden uniwersytet medyczny 
nie posiadał czynnych zespołów ratownictwa dzia-

ma powierzonych bardzo wiele różnorodnych zadań 
i chciałbym zapytać, czy jego zadania są w jakikol-
wiek sposób korelowane – być może to było poruszo-
ne na posiedzeniu Komisji Zdrowia, ale nie jestem 
członkiem Komisji Zdrowia, dlatego pozwolę sobie 
dopytać panią minister – z zadaniami wojewódzkiego 
konsultanta do spraw ratownictwa medycznego. Bo 
z czasów, gdy pracowałem w administracji wojewódz-
kiej i pracowałem z konsultantami wojewódzkimi, 
pamiętam, że mamy takiego wojewódzkiego konsul-
tanta do spraw ratownictwa medycznego. Czy on jak 
gdyby przejmuje obszar działania tego konsultanta, 
czy go uzupełnia, czy jakaś relacja między tymi dwo-
ma podmiotami na poziomie wojewody funkcjonuje? 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Dziękuję.
Szanowny Panie Senatorze, obecnie na terenie 

województwa śląskiego funkcjonuje 5 dyspozytorni. 
Za plany… Wojewódzkie plany będą wskazywały 
wyraźnie, ile dyspozytorni docelowo będzie two-
rzonych i w którym miejscu. Za plan odpowiada wo-
jewoda, to jest zadanie wojewody, w związku z tym 
o konkretnym usytuowaniu konkretnej dyspozytorni 
będzie decydował wojewoda. Następnie wojewoda 
przesyła te plany do ministra i jeżeli minister po prze-
analizowaniu nie widzi merytorycznych zastrzeżeń, 
to akceptuje te plany.

Teraz przechodzę do drugiego pytania. To są 
zupełnie inne zadania, bo wojewódzki koordynator 
działa doraźnie, wspiera dyspozytorów, wspiera in-
formacją, merytorycznym doświadczeniem. Ta rola 
jest szczególnie istotna w przypadku zdarzeń maso-
wych, to jest takie działanie online, działanie w tym 
momencie, gdy dzieją się zdarzenia, które nie mogą 
być rozwiązane na poziomie konkretnej dyspozytorni, 
w tym momencie wojewódzki koordynator przejmuje 
zadania. Rola konsultanta wojewódzkiego jest nieco 
inna, przy czym oczywiście my zawsze konsultujemy 
i bierzemy pod uwagę wszelkie rekomendacje kon-
sultantów zarówno krajowych, jak i wojewódzkich.

(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Nie kwestionuję ogólnego sensu tej ustawy, a miano-
wicie przejęcia z powrotem odpowiedzialności przez 
państwo za te kluczowe dziedziny, za które państwo 
powinno odpowiadać, czyli m.in. ratownictwo me-
dyczne w całości. Mam jednak pewne obawy, a może 
nawet nie obawy, tylko pewien niedosyt związany 
z przepisami przejściowymi. No, nie może być tak, że 
to będzie, tak bym to określił, prowizorka. Dodawany 
art. 25a stanowi, że wojewoda tworzy i prowadzi jed-
ną dyspozytornię medyczną w województwie, ale nie 
jest tutaj napisane, że ją przejmuje. Czyli do końca 
roku 2020 mamy taką oto sytuację: działają obecne 
dyspozytornie, wojewoda ich nie przejmuje, ale może 
tworzyć i prowadzić nowe. Potem mamy okres przej-
ściowy, od 1 stycznia 2021 r. do końca roku 2027, 
w którym tych dyspozytorni może być nawet tyle, ile 
jest teraz, czyli bodajże 42, jak pani potwierdziła. Tak 
więc jest pytanie, jak to jest, bo to są 2 różne procesy. 
Jeden proces to jest kwestia fizycznego tworzenia dys-
pozytorni, umiejscowienia jej, wyposażenia w sprzęt 
itd., a drugi proces to jest kwestia przejęcia nadzoru 
czy też władztwa prawnego nad tą dyspozytornią. 
Proszę mi powiedzieć: co z tymi dyspozytorniami, 
które w tej chwili są i działają? Oczywiście mówię 
o tych, które nie podlegają wojewodzie, tylko pry-
watnym podmiotom. Co się będzie z nimi działo 
w kwestiach własnościowych i kwestiach fizycznych? 
Chodzi o ewentualne przejmowanie ich sprzętu i ma-
jątku. Pytam o to, bo, jak mówię, w ramach art. 25a 
nie ma możliwości przejęcia dyspozytorni.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Pan senator zapytał, co się stanie z dyspozytornia-

mi prywatnymi. Żaden operator prywatny nie posiada 
własnej dyspozytorni, więc nie zachodzi tutaj żadna 
relacja.

Ustawa mówi o tworzeniu, oczywiście przez wo-
jewodę, nowych dyspozytorni na bazie dotychczaso-
wych dyspozytorni. My mówimy o całym procesie 
konsolidacji, koncentracji dyspozytorni. W 2021 r. 
wojewoda będzie zobowiązany przejąć wszystkich 
pracowników, którzy są zatrudnieni w jednej… Na 
terenie kraju jest 5 województw, w których jest tylko 
1 dyspozytornia, a więc będzie to taki automat – ci 
pracownicy staną się z mocy prawa pracownikami 
wojewody i będą realizować swoje zadania.

łających w systemie, to dlaczego ta ustawa miałaby 
wybiórczo dawać takie możliwości? Uznaliśmy, że 
skoro uczelnie medyczne jak dotąd nie mają takich 
doświadczeń, bo nigdy nie realizowały takich zadań, 
to nie będziemy na nie nakładać tego obowiązku, 
bo to zrodzi ich naturalny sprzeciw. Tak więc tylko 
i wyłącznie taka była motywacja tego działania.

(Senator Andrzej Wojtyła: Jasne.)
Jednak, powtarzam to z pełną odpowiedzialno-

ścią, ustawa w żaden sposób nie odnosi się do systemu 
kształcenia ratowników medycznych. Nadal będą oni 
kształceni tak, jak byli kształceni do tej pory, to nie 
ma nic wspólnego z tą ustawą.

Jeżeli chodzi o Krajowe Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego i pytanie, dlaczego nie 
jest ono w centrum kształcenia podyplomowego, to 
powiem tak. Szanowni Państwo, obecnie krajowe 
centrum kształcenia podyplomowego wykorzystuje 
wszystkie siły i środki, które służą do realizacji kształ-
cenia podyplomowego. Z jednej strony praktycznie 
nie ma fizycznej możliwości ulokowania centrum 
monitorowania w tej instytucji, z drugiej strony oso-
by, które brałyby udział w procesach dydaktycznych, 
musiałyby być osobami z zewnątrz. W związku z tym 
rozważaliśmy różne możliwości ulokowania krajowe-
go centrum monitorowania, w różnych instytucjach 
czy jego budowy w różnych miejscach, i po przepro-
wadzeniu analiz uznaliśmy, że najbardziej efektywne 
będzie umiejscowienie tego centrum w Lotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym. Chociażby ze względu na 
to, że tam już ukształtował się system kształcenia ra-
towników medycznych, pilotów, lekarzy, i oni kształ-
cą na bardzo wysokim poziomie, są też wyposażeni 
w sprzęt. Tak że na gruncie tej bazy… Moglibyśmy 
chociaż częściowo wykorzystać tę bazę do realizacji 
wspomnianych zadań. Tak jak powiedziałam, analizy 
efektywności tych projektów wykazały, że jednak 
najwłaściwiej będzie to realizować w Lotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym. Dlaczego akurat ten dyspo-
nent, a nie inny? No, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
mamy jedno w Polsce. A gdybyśmy powierzyli to 
np. warszawskiemu pogotowiu ratunkowemu, byłyby 
dyskusje, dlaczego wybraliśmy właśnie warszawskie 
pogotowie, a nie inne. Uważamy też, że z uwagi na 
specyfikę powinno być ono umocowane przy kon-
kretnym dysponencie, który ma praktykę, który ma 
możliwości kształcenia teoretycznego i praktycznego. 
I stąd decyzja o umiejscowieniu tego centrum w LPR.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) taką, żeby uwzględnić tutaj również województwo 
wielkopolskie. Pozostałe województwa… Ja tylko 
wspomnę, że np. województwo lubelskie, świętokrzy-
skie i opolskie mają razem niecałe 3 miliony mie-
szańców, a województwo wielkopolskie ma 3 milio-
ny 400 tysięcy. I w każdym województwie sprawa 
wygląda inaczej.

Czym się państwo kierowaliście, decydując o tym, 
że tylko w 2 województwach, mazowieckim i ślą-
skim… Ja bym postulował, żeby uwzględnić tutaj 
jeszcze województwo wielkopolskie. Pozostałe wo-
jewództwa są już mniejsze, a to znaczy, że będzie 
mniej dyspozytorów na dyżurze. I tam to będzie moż-
na jakoś organizować. A przy dużej liczbie będzie 
bardzo trudno. Wiem, jak wyglądają przygotowania 
w Wielkopolsce, i będę wnosił poprawkę. Czym się 
państwo kierowaliście? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Szanowny Panie Senatorze, generalnie w więk-

szości województw będzie 1 dyspozytornia. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że to wy-
starczy. System jest tak zbudowany, że jest bardzo 
mało awaryjny. Mamy mało interwencji w tym za-
kresie. A jeżeli nawet awarie się zdarzają, to przeka-
zywanie, przekierowanie wszystkiego do konkretnej 
dyspozytorni jest natychmiastowe, online. Tu nie ma 
problemu.

Generalnie wystarczyłaby 1 dyspozytornia w po-
szczególnych województwach. W przypadku woje-
wództwa mazowieckiego i województwa śląskiego, 
jak sam pan powiedział, chodzi o liczbę mieszkań-
ców. To jest istotny argument, który został wzięty 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o 2 dyspo-
zytorniach. Ale ważne są również uwarunkowania 
infrastrukturalne, które powodują, że zdarzenia 
masowe mogą występować tam proporcjonalnie 
częściej i może być ich więcej niż w innych regio-
nach naszego kraju. Analizy, statystyki ewidentnie 
wskazują na to, że tego typu zdarzenia najczęściej 
występują właśnie w tych 2 województwach. I dla-
tego dla bezpieczeństwa ustawa przewiduje w tych 
2 województwach 2 dyspozytornie. Ale powtarzam, 
że system SWD jest tak zbudowany, że nie powin-
no mieć znaczenia, w którym miejscu w kraju jest 
przyjmowane zdarzenie. W tej chwili nawet nie 
wszyscy… No, w ogóle mieszkańcy nie zdają sobie 
z tego sprawy, że wezwania, które są zgłaszane do 
konkretnego dyspozytora, bardzo często… tzn. nie 

Jeżeli gdzieś jest kilka dyspozytorni, to oczywi-
ście decyzja będzie należała do wojewody. To woje-
woda zdecyduje, czy utworzyć 1 punkt i we własnym 
zakresie stworzyć stanowiska dyspozytorskie, czy też 
wykorzystać dotychczasową bazę. Wiemy, że w nie-
których województwach są bardzo dobrze wyposa-
żone pojedyncze dyspozytornie czy 2 dyspozytornie. 
W wielu województwach wojewodowie na pewno nie 
będą decydować się na budowanie, tworzenie, wypo-
sażanie nowych dyspozytorni, tylko będą tworzyli 
dyspozytornie na bazie dotychczasowych punktów. 
Kwestia tworzenia jest rozumiana tak, że jeżeli nie 
będzie odpowiedniego lokum, odpowiedniej dyspo-
zytorni, która dałaby możliwość koncentracji w jed-
nym miejscu wszystkich dyspozytorni działających 
do tej pory, to fizycznie utworzy się nową. Ale jeżeli 
można będzie oprzeć pracę jednostki przejętej przez 
wojewodę na zasobach dotychczasowych dyspozytor-
ni działających na terenie województwa, to nie będzie 
tu żadnych przeszkód. Tak może być.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, wrócę do tematu tych dyspozytorni. 

Czym się państwo kierowaliście, decydując o tym, 
że w województwie mazowieckim i śląskim mogą 
być 2 dyspozytornie medyczne, a w innych woje-
wództwach już nie? Dla mnie ta sprawa jest prosta. 
Chodzi, po pierwsze, o liczbę mieszkańców – musimy 
przypomnieć, że ustawa mówi o 1 pracowniku dys-
pozytorni na 200 tysięcy mieszkańców – a po drugie, 
o powierzchnię województwa.

Ja akurat jestem z województwa wielkopolskiego. 
Myśmy się przygotowali. W Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego jest odpowiednie pomieszczenie na 
dyspozytornię i wszystko jest przygotowane. W tej 
chwili funkcjonuje tam wojewódzka stacja pogotowia. 
Wszystko jest przygotowane. Ale problem polega na 
tym, że jeżeli województwo, które jest trzecie pod 
względem liczby mieszkańców i drugie pod wzglę-
dem powierzchni… Jeżeli podzielimy przez 2 liczbę 
ponad 3 milionów 400 tysięcy mieszkańców… To 
będzie 17 plus 1, czyli 18. W takiej dyspozytorni musi 
być 18 osób na jednym dyżurze. No i to jest pewien 
problem, bo to jest bardzo dużo osób. Pan jeszcze 
mówił o tym kierowniku itd.

W związku z tym wszystkim w dużych wojewódz-
twach będzie problem. To jest akurat na pograniczu. 
Ja za chwilę będę składał poprawkę w tym względzie, 
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:

Z założenia Krajowe Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego będzie się zajmowało 
kształceniem podyplomowym – nie przeddyplomo-
wym, tylko podyplomowym. W związku z tym sys-
tem kształcenia ratowników medycznych, dyspozy-
torów na poziomie przeddyplomowym pozostaje na 
uczelniach i w państwowych wyższych szkołach za-
wodowych. Tam będzie to realizowane. A generalnie 
w tej chwili to kształcenie podyplomowe ratowników 
medycznych, dyspozytorów odbywa się przez różnego 
rodzaju podmioty, o różnym statusie, niekoniecznie 
nawet takie, które swoją działalność prowadzą w za-
kresie edukacji medycznej. Są takie podmioty, któ-
re zajmują się zupełnie innym obszarem, np. szkolą 
monterów, i przy okazji robią kursy dla ratowników 
medycznych. Tak więc chcemy uregulować kwestię 
kształcenia podyplomowego. 

Właśnie m.in. na gruncie tej ustawy będą opraco-
wane akty wykonawcze, dzięki którym przygotujemy 
standardy kształcenia podyplomowego dla dyspo-
zytorów, koordynatorów i ratowników medycznych. 
Będzie to uregulowane w sposób ustawowy i właśnie 
to krajowe centrum ratownictwa medycznego bę-
dzie podmiotem, który będzie władny przeprowadzić 
według standardu to szkolenie i wydać uznawany 
certyfikat. Bo w tej chwili, jak mówiłam, mamy prze-
różnego rodzaju instytucje, które tym się zajmują. No, 
co do jakości to też jest wiele wątpliwości. Żeby to 
uregulować, wprowadzamy, że będzie to prowadzone 
właśnie przez centrum kształcenia podyplomowe-
go. Wykorzystamy m.in. bazę i doświadczenie wła-
śnie osób szkolących, które do tej pory biorą w tym 
udział, funkcjonują w systemie. Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, jak państwo wiecie, szkoli kadry nie tyl-
ko dla siebie, lecz także dla innych podmiotów. Robi 
to w sposób profesjonalny, oparty na standardach 
ogólnoświatowych. I właśnie dlatego chcemy powie-
rzyć tej jednostce to kształcenie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator jeszcze jedno pytanie? Proszę.

Senator Andrzej Wojtyła:

Chciałbym, Pani Minister, dopytać. Bo jeżeli 
chodzi o szkolenie, to tutaj nie mam wątpliwo-
ści. Mogą być i uczelnie, i również to centrum, 
które jest powoływane. Ale w 1993 r. powstało 
Centrum Egzaminów Medycznych. Ono jest in-
stytucją, która dobrze funkcjonuje, przeprowadza 

bardzo często, ale zdarza się, że są odbierane przez 
dyspozytora w zupełnie innym województwie, bo 
tak działa system. Jeżeli dyspozytor nie odbiera 
w ciągu 30 sekund, to natychmiast jest przekiero-
wanie do pierwszego wolnego dyspozytora. Może 
to być z Przemyśla do Szczecina. I takie sytuacje 
mają miejsce.

A więc po wzięciu pod uwagę tego typu uwarun-
kowań demograficznych i infrastrukturalnych ta de-
cyzja została w taki sposób podjęta.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja nie mam zastrzeżeń do samej idei 

ratownictwa medycznego. Chciałbym powiedzieć, że 
za prof. Religi była ta koncepcja, która niestety nie 
była kontynuowana. I w tej chwili to, o czym pani 
mówiła – wiem, bo jestem czynnym lekarzem – rze-
czywiście nie funkcjonuje najlepiej.

Ja mam pytanie dotyczące Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. 
Chciałbym spytać o to, jaki status prawny będzie 
miało to krajowe centrum. Jeżeli byłby to CMKP, to 
jest instytut naukowy, który jest uprawniony do tego, 
żeby kształcić… Bo to jest szkolenie podyplomowe 
ratowników medycznych. Oni są teraz kształceni 
na poziomie licencjata. Trzeba by coś zrobić, żeby 
mogli to kontynuować na poziomie magisterskim. 
W tej chwili muszą kontynuować to wykształcenie 
na kierunku zdrowie publiczne czy w jakiś inny spo-
sób. Ale chciałbym wiedzieć, jaki status będzie miało 
to Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego. Czy to będzie instytut?

I teraz egzamin… No, dotychczas wszystki-
mi egzaminami w zakresie medycyny zajmuje się 
Centrum Egzaminów Medycznych, a tutaj tym bę-
dzie się zajmowała zupełnie inna jednostka, któ-
ra nie ma doświadczenia. Centrum Egzaminów 
Medycznych potrafi egzaminować, potrafi określać 
standardy tych egzaminów, a tutaj to robimy przy 
Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. To jest wbrew 
logice. Dlaczego to nie jest w jednym miejscu, tak jak 
wszystkie egzaminy wstępne i specjalizacyjne, czyli 
w Centrum Egzaminów Medycznych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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(senator A. Wojtyła) Senator Andrzej Wojtyła:

Jeszcze raz powiem: ja dlatego bronię tego 
Centrum Egzaminów Medycznych, że ono jest jedy-
nym centrum, które przygotowuje egzaminy, ma takie 
doświadczenie. I ja myślę, że niecelowe byłoby tutaj 
powoływanie innej instytucji do przeprowadzania 
egzaminów podyplomowych akurat dla ratowników 
medycznych. Bo tu nie chodzi tylko o koszty, lecz 
także o profesjonalizm w przygotowaniu egzaminów.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko: Myślę, że już odpowiedziałam.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Lista osób zadających pytania została wyczerpana.
Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 

Szczurek-Żelazko: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W Polsce od kilku lat funkcjonuje europejski nu-

mer 112, obsługiwany przez operatorów numeru 112 
w centrach powiadamiania ratunkowego utworzonych 
przez wojewodów w poszczególnych województwach. 
Funkcjonują też numery alarmowe poszczególnych 
służb. Tam zgłoszenia przyjmują dyspozytorzy od-
powiednich służb. W przypadku ratownictwa me-
dycznego mówimy o numerze 999. Musimy pamiętać 
o tym, że należy tam dzwonić tylko w nagłych wy-
padkach zagrożenia życia i zdrowia, że tych numerów 
nie należy nadużywać.

Ratownictwo medyczne to, w uproszczeniu,  
2 sprawy: dyspozytornie medyczne i zespoły ratow-
nictwa medycznego. One się dzielą na podstawowe 
i specjalistyczne. Są rozmieszczone w danym rejo-
nie operacyjnym zgodnie z planem, który tworzy 
wojewoda. No i to jest właściwie wszystko, jeżeli 
chodzi o zespoły ratownictwa medycznego. Tworzy 
je zgodnie z planem, w określonym miejscu, jako 
odpowiednio wyposażone. I to wynika z konkursów.

Historia wyglądała różnie, jeżeli chodzi o ratow-
nictwo medyczne, bo krótko po tym, kiedy rozpo-
częliśmy prace dotyczące numeru 112, rozpoczęły 
się prace związane z redukcją dyspozytorni. Otóż 
proszę sobie wyobrazić, że jeszcze niedawno było 
tak, że dyspozytornia była praktycznie w każdym 
powiecie, był tam jeden dyspozytor, i gdy wyszedł 
on np. do toalety, to nie można było się dodzwonić, 
a dysponował on jedną, dwiema, trzema karetkami, 
w zależności od rejonu operacyjnego. Nieraz było 

egzaminy przeddyplomowe i również egzaminy 
specjalizacyjne z różnych dziedzin. Ma doświad-
czenie w zakresie metodologii przeprowadzania 
tych egzaminów. Ja wiem, że to będziecie potem 
regulowali przepisami, tymi rozporządzeniami. 
Ale ja bym apelował do państwa: po co powoływać 
nową instytucję do przeprowadzania egzaminów, 
skoro już funkcjonuje, od 1993 r., instytucja, która 
jest instytucją profesjonalną, przeprowadza wszyst-
kie egzaminy medyczne? Ja bym proponował, żeby 
również wspomniane egzaminy podyplomowe 
przeprowadzała ta instytucja.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To jest jakieś pytanie, tak że proszę…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:

Jeżeli chodzi o centrum kształcenia podyplomo-
wego, to ja już mówiłam na początku…

(Senator Andrzej Wojtyła: Centrum Egzaminów 
Medycznych w Łodzi.)

Centrum Egzaminów Medycznych, tak. Dołożenie 
obowiązku prowadzenia kształcenia… Bo tu o tym 
mówimy. No, bo centrum kształcenia i…

(Senator Andrzej Wojtyła: Egzaminów.)
Dobrze. Ale Krajowe Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego będzie prowadziło pro-
ces kształcenia. Musi ktoś ten proces prowadzić, 
żeby potem można było egzaminować. Tak więc ono 
będzie tym podmiotem szkolącym według konkret-
nych systemów. I teraz jeżeli… I to, tak jak powie-
działam, jest przeznaczone dla grupy pracowników 
ratownictwa medycznego. A centrum, o którym pan 
mówi, w głównej mierze dotyczy lekarzy, tego śro-
dowiska…

(Senator Andrzej Wojtyła: Wszystkich specjali-
zacji.)

No tak, tylko że jeżeli dołożymy do tego potęż-
ną grupę ratowników medycznych, koordynatorów, 
dyspozytorów, to ono również stanie się niewydolne. 
I nakłady, które będziemy musieli ponieść, aby ono 
pracowało w sposób płynny, będą porównywalne do 
tych nakładów, które będziemy ponosić w związku 
z krajowym centrum.

(Senator Andrzej Wojtyła: Jeszcze raz…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie pytanie, pan senator…
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(senator P. Florek) tem do współpracy z Policją, z Państwową Strażą 
Pożarną… Ale to są systemy zintegrowane również 
z centrum powiadamiania ratunkowego i to jest waż-
ne.

Reasumując: prace nad skoncentrowaniem dys-
pozytorni medycznych i usytuowaniem ich u woje-
wody były mocno zaawansowane już w poprzednim 
rządzie. No i niestety, muszę powiedzieć, że te ostat-
nie 2,5 roku zostało trochę zmarnowane, dlatego że 
w tym względzie nic nie działo. Terminy postępowań 
konkursowych zlecane przez wojewodów w odnie-
sieniu do poszczególnych oddziałów Narodowego 
Funduszu Zdrowia były kilkakrotnie przesuwane. 
Teraz, jak państwo słyszeliście, zamiast 30 czerwca 
2018 r. będzie 31 grudnia 2018 r., a może 31 marca 
2019 r. Z postępowania konkursowego nie wyłączo-
no dyspozytorni medycznych. No i tu jest pewien 
problem, moim zdaniem, bo wojewodowie mają je 
przejąć dopiero 1 stycznia 2020 r., z tą docelową licz-
bą itd. Czyli termin… I teraz jest kwestia taka: skoro 
to nie jest wyłączone, nie jest jeszcze rozdzielone, to 
jak wygra inny świadczeniodawca, może być, po-
wiedzmy, problem. I wydaje mi się, że tu jest celowa 
gra na to, żeby przesunąć te terminy po wyborach 
samorządowych, bo te konkursy zawsze spotykają 
się z protestem, i to dość znacznym i głośnym pro-
testem, jeśli państwo pamiętacie, jak odbywały się 
poprzednie konkursy.

W ustawie jest wiele ważnych zmian, m.in. są 
te dotyczące wykonywania zawodu ratownika me-
dycznego, lekarza systemu, systemu SWD PRM… 
Kontrowersje oczywiście budzi to, o czym państwo 
dyskutowaliście, czyli usytuowanie centrum monito-
ringu w strukturach dysponenta lotniczego zespołu 
ratownictwa medycznego, no ale nie będę tego tematu 
szerzej omawiał. Niedopuszczalne moim zdaniem 
jest wyeliminowanie na mocy tej ustawy podmiotów 
niepublicznych posiadających zespoły ratownictwa 
medycznego z systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Według przyjętej przez Sejm ustawy 
jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego będą jedynie zespoły ratownictwa me-
dycznego, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego 
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowot-
nej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, 
w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy 
do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego. Była tu dyskusja na temat podstawowej opie-
ki zdrowotnej itd. A ten temat nie jest aż tak mocno 
z tym związany, bo tu chodzi tylko o zespół ratownic-
twa medycznego, z odpowiednio wyposażoną karet-
ką, zespół odpowiednich ludzi – zespół „P” lub „S” 
– czyli lekarz lub ratownik medyczny i pielęgniarka, 
którzy są w karetkach podstawowych… W związku 
z tym wyeliminowanie tych 8% podmiotów… Nie 

trudno się tam dodzwonić, a do tego dysponowanie 
karetkami w wypadkach zagrożeń masowych było 
wielkim problemem. A tych zagrożeń masowych 
zaczęło nam przybywać, w związku z tym trzeba 
było zastanowić się, jak to zrobić, że jak dzwoni się 
gdzieś… Ja sam miałem takie zdarzenie, że dzwoni-
łem w jednym miejscu na numer 999, a zgłoszono się 
w innym powiecie, i dopiero potem zaczęto uzgad-
niać, która karetka przyjedzie na miejsce zdarzenia. 
A więc trzeba było myśleć o koncentracji i o lepszym 
zarządzaniu, o koncentracji, a szczególnie o zdarze-
niach masowych. I mówimy o tym, że również ze 
względów technicznych było to wszystko coraz bar-
dziej możliwe, dlatego że już w latach 2012 i 2013, 
gdy rozpoczęliśmy tę koncentrację dyspozytorni, 
można było zidentyfikować osobę dzwoniącą, tzn. 
ustalić, z którego miejsca dzwoni, podobnie w przy-
padku numerów stacjonarnych, co oczywiście daje 
nam gwarancję, że dyspozytor się nie pomyli, gdy nie 
zna jakiejś nazwy ulicy… Bo pewnie słyszeliście pań-
stwo w telewizji o takich przypadkach, one często się 
zdarzały. Ale dzięki technice można było to wszystko 
zmieniać. I z 338 dyspozytorni w Polsce zostały 42, 
które są obecnie. Mamy jeszcze takie mniejsze dyspo-
zytornie, np. dwustanowiskowe. No i tu jest problem, 
bo rzeczywiście trzeba to wszystko zmienić.

To był dobry kierunek zmian, docelowo ma być, 
jak pani minister mówiła, jedna dyspozytornia w wo-
jewództwie, ma być usytuowana u wojewody – oczy-
wiście z wyjątkami, o których… Ja będę poprawkę 
w tej sprawie później zgłaszał. Także NIK w 2014 r., 
po kontroli przeprowadzonej w województwie ma-
łopolskim, zalecił podjęcie działań zmierzających 
właśnie w kierunku takim, żeby dyspozytornie me-
dyczne były u wojewody – bo tu chodzi o szkolenie, 
tu chodzi o odpowiedzialność itd. itd. A więc to był 
oczywiście dobry kierunek. I muszę powiedzieć, że 
jako pierwszy jedną dyspozytornię medyczną zrobił 
obecny… wtenczas wojewoda Jerzy Miller, zrobił to 
w województwie małopolskim. Dosyć ryzykowne 
było w tym czasie pójście na rozwiązanie z jedną 
dyspozytornią w województwie, ale, jak się okaza-
ło, słuszne podjął taką decyzję. Ja bardziej ostrożnie 
podchodziłem na tym etapie do tej sprawy, bo wo-
jewództwo wielkopolskie to 5 byłych województw, 
w każdym byłym województwie powstała dyspozy-
tornia medyczna, no i tak to funkcjonuje do dzisiaj. 
Ale oczywiście na dalszym etapie jak najbardziej 
należałoby tę koncentrację przeprowadzić.

Centra powiadamiania ratunkowego usytuowane 
są u wojewody, czyli one współpracują z poszcze-
gólnymi dyspozytorniami, ze strażą pożarną i z ra-
townictwem medycznym. Jest jeszcze system SWD, 
o którym tutaj nie chcę szeroko mówić, czyli sys-
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(senator P. Florek) można to już teraz rozdzielić? Po co robić tak, żeby to 
było razem? Żeby potem mieć kłopoty? Nie wiadomo 
na jaki czas, na jaki okres. W związku z tym poprzeć 
tej ustawy zapewne nie będziemy mogli.

Ja jeszcze chcę poprawkę zgłosić, ale to chwilę 
potrwa… Zapiszę się w takim razie do drugiego wy-
stąpienia. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Pani Minister!
Na wstępie słowo o Szwecji. Pani minister oczywi-

ście ma rację, że organizacją sterującą jest organizacja 
państwowa, ale na jej stronie internetowej jest jasno 
napisane, że ona korzysta z prywatnych ambulansów, 
i to w szerokim zakresie.

Zacznę jednak od hasła, które może się wydać 
wyświechtane, ale dla lekarzy jest ciągle ważne: 
dobro chorego najwyższym prawem. Mam obawę, 
czy ta ustawa, dzięki której czy przez którą zniknie 
135 zespołów ratowniczych – bo nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi, jak one zostaną zastąpione i za jakie 
pieniądze, i mówię tu nie tylko o ludziach, ale przede 
wszystkim o karetkach, ambulansach… Ta ustawa 
spowoduje ewidentny ubytek.

Ale chciałbym trochę szerzej spojrzeć na ten aspekt 
powrotu do centralizacji i socjalizmu, bo nie potrafię 
tego zrozumieć. Powołujemy się często na przykła-
dy Polski przedwojennej jako lepszej, a tam… o ra-
townictwie może byśmy nie mówili, ale przypomnę, 
z jakimi ideami do tej pory walczyliśmy. Nie chcę tu 
wspominać Bakunina, piewcy anarchizmu, który mó-
wił, że jest rzeczą niezbędną, aby wszelkiego rodzaju 
ziemia i kapitał stały się własnością kolektywną. Nie 
chcę wspominać Hilarego Minca, który mówił, że 
zagadnienie stoi tak: albo aparat państwowy i rosnąca 
siła państwa potrafią sobie podporządkować rynek 
i wtedy nasz przemysł będzie się stopniowo stawał 
całkowicie i konsekwentnie socjalistycznym, albo też 
rynek nie będzie opanowany i żywioł kapitalistyczny 
stanie się dominujący. No, nic dodać, nic ująć.

Zacytujmy konstytucję. Mienie ogólnonarodowe: 
złoża mineralne, wody, lasy, kopalnie, państwowe za-
kłady przemysłowe, państwowe gospodarstwa rolne, 
państwowe przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębior-
stwa i urządzenia komunalne – podlega szczególnej 
trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli. 
Tylko że pomyliliśmy konstytucje, bo ta jest z 1952 r. 
Skończyło się octem na półkach. I ta wiara, że to, co 

wiem, po co w ogóle dyskusja na ten temat, skoro to 
nic specjalnie nie zmienia, nic nie zmienia w syste-
mie, kompletnie nic nie zmienia. Nie ma to żadnego 
znaczenia, a my wyolbrzymiamy temat. Ważne jest 
oczywiście to wyposażenie.

Kontrola nad prawidłowością funkcjonowania ze-
społów ratownictwa medycznego, w tym kontrolowa-
nie czasów dojazdów itd. – to wszystko robi wojewo-
da, on ma tutaj pewną kontrolę. Zespół ratownictwa 
medycznego po dotarciu na miejsce zdarzenia udziela 
pomocy, przewozi pacjenta na SOR, ewentualnie do 
wskazanego szpitala – szpitale urazowe w tej chwili 
mamy – i wraca na miejsce wyczekiwania. I to jest 
całe jego zadanie. Tak więc nie wiem, po co ta dys-
kusja, o co ten bój się tutaj toczy.

Myślę, że jest obawa o szybkie zreformowanie 
tego, bo przecież dyspozytornie medyczne mogą 
być przejęte już zaraz. One i tak, i tak będą, że tak 
powiem, bazować na ludziach, którzy w tej chwili 
tam pracują. Ale oni mogą przyjąć tę pracę albo nie, 
w związku z czym do końca nie wiadomo, jak to się 
skończy. Na pewno będzie dyskusja o warunkach 
finansowych u tych podmiotów, o tym, czy te warunki 
będą lepsze niż do tej pory itd. Tak że możemy mieć 
do czynienia z tym, że dyskusja na ten temat będzie.

Moim zdaniem to przedłużanie to jest działanie 
kompletnie niepotrzebne, a ta data 2027 r. to już 
w ogóle jest jakieś kuriozum. Ja nie wiem, po co to 
i na co.

Wyeliminowanie tych 8% podmiotów, tych za-
kładów niepublicznych, z konkursów na pewno nie 
wpłynie na jakość świadczeń, bo jak mamy do czynie-
nia z konkurencją, to jakość się podnosi, a jak to nie 
ma żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu… 
System będzie, jak państwo mówicie, państwowy, 
bo tu chodzi o Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
Zgadzamy się, że tak samo jest, jeżeli chodzi o Policję, 
o straże. Ale to, że państwowy, w przypadku służby 
zdrowia nie znaczy, że tu nie może być konkurencji 
na rynku, że nie mogą tych usług świadczyć różne 
podmioty.

Co do dyspozytorni, to plan jest taki, jaki był 
wcześniej przyjęty, i to słuszny kierunek itd. Przyjęcie 
zgłoszenia i zadysponowanie, wysłanie karetki to 
jest decyzja i tam muszą być ludzie przygotowani. 
I słusznie, że ta pomoc psychologa ma być. Tak samo 
zrobiliśmy w przypadku numeru alarmowego 112, 
– tam jest taka pomoc. To wszystko jest potrzebne. 
Tak więc kierunek, jeżeli chodzi o dyspozytornie, 
jest dobry, ale jeżeli chodzi o upublicznienie karetek, 
to moim zdaniem nie. No i terminy, terminy oczy-
wiście zbyt odległe. To jest kompletnie niepotrzebne 
zahamowanie działania. Po co robić konkursy, żeby 
dyspozytornie i karetki jeszcze były razem, skoro 
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(senator T. Grodzki) itp., dlatego że symbioza, czasem trudna, współdzia-
łanie sektorów prywatnego i państwowego w tej ma-
terii przynosiło chorym korzyść.

Dlatego w imieniu klubu składam poprawki do-
tyczące tego, aby znieść ten obowiązek 51% udzia-
łu państwa w podmiotach, które mogą się ubiegać 
o usługi ratownicze. I bardzo proszę Wysoki Senat 
o przyjęcie stosownej poprawki. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator, minister Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Nie mogę się powstrzymać, ponieważ poprzednik 

cytował tylu filozofów, żeby zacytować przysłowie 
łacińskie: barba non facit philosophum – broda nie 
czyni filozofem. Ja bym tu zmienił jedno słowo: ci-
tare – cytowanie – non facit philosophum. Bo jaki 
związek z ustawą, którą rozpatrujemy, ma to, o czym 
mój poprzednik mówił, ja nie do końca wiem.

Szanowni Państwo, ja chciałbym przede wszyst-
kim powiedzieć, że biorę pełną odpowiedzialność za 
tę ustawę. Mam zaszczyt być tym, który skierował 
ją pod obrady Rady Ministrów. Następnie, jeszcze 
w grudniu, gdy byłem ministrem zdrowia, projekt 
ten trafił do Sejmu. I nie uchylam się od tej odpo-
wiedzialności. Uważam, że ten projekt, w ostatnim 
czasie jeszcze troszkę udoskonalony, czy ta ustawa 
jest krokiem we właściwym kierunku.

W 2006 r., kiedy pan prof. Zbigniew Religa 
przygotował ustawę o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym – pisanym wielkimi literami – dokonał 
się w Polsce pewien wyraźny krok naprzód, rewo-
lucja w tym zakresie. O tym już dużo było dzisiaj 
mówione. I można powiedzieć, że w ciągu tych 
10 lat, bo dokładnie po 10 latach zaczęliśmy pracę 
w Ministerstwie Zdrowia nad nowelizacją przepisów 
dotyczących ratownictwa medycznego, zadziało się 
dużo i po prostu trzeba było przystąpić do analizy 
i ulepszenia tej dobrej ustawy.

W 2011 r. odbył się ostatni konkurs na państwowe 
ratownictwo medyczne i rzeczywiście dzisiaj jest tak, 
że poniżej 10% zespołów to zespoły prywatne. Ale, 
proszę państwa, nie mam żadnej wątpliwości, że m.in. 
dlatego nie odbywały się konkursy, i to nie w ostat-
nich 2 latach, bo również w ciągu wielu lat istnienia 
poprzedzającego rząd Prawa i Sprawiedliwości rządu 
Platformy Obywatelskiej i PSL nie było konkursów, 
że wszyscy odpowiedzialni za to zdawali sobie sprawę 
i nadal sobie zdają sprawę, że gdyby dziś przeprowa-
dzić konkurs, albo w 2012, 2013, 2014 r. i kolejnych 

państwowe, jest lepsze, po doświadczeniach socjali-
zmu w drodze do komunizmu mnie przeraża. „Krótki 
słownik filozoficzny”, takie dzieło w Polsce Ludowej 
powstało, definiuje: własność prywatna – reakcyjna 
i kapitalistyczna forma własności schodząca do la-
musa historii, zastąpiona przez własność państwową 
i kolektywno-proletariacką. No, zmierzamy jakby 
w tym kierunku.

Ale przechodzę do konkretów. Zniknie 135 am-
bulansów, nie wiemy, czym je zastąpimy. Mam wra-
żenie, że ta ustawa ma silne podłoże lobbystyczne 
ze strony związków zawodowych, czemu ich przed-
stawiciele dawali wielokrotnie wyraz. Obawiam się, 
że to jest prawo związków zawodowych – walczyć 
o swoje, ale prawo rządzących czy obowiązek rzą-
dzących to jest zachować roztropność. A jestem świę-
cie przekonany, że za parę miesięcy, kiedy zostaną 
wyrugowane z rynku podmioty prywatne, ci sami 
związkowcy przyjdą po podwyżki, bo będą już wtedy 
monopolistami i nie będzie jak ich zastąpić. Zadaniem 
rządu jest utrzymywać ten balans, ale państwo tego 
nie chcecie. Już nie będę mówił o Ochotniczej Straży 
Pożarnej, bo to jest niezwykle ważne uzupełnienie 
Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj czegoś takiego 
nie proponujemy.

Gdybyśmy byli konsekwentni, to w zasadzie po-
winniśmy upaństwowić czy, jak to państwo mówicie, 
upublicznić NZOZ-y, zakłady pogrzebowe, może rol-
nictwo… No, skoro walczymy o zdrowie obywateli 
i to, co prywatne, działa źle, no to może trzeba upań-
stwowić to wszystko… I mam wrażenie, jak patrzę 
na kolejne ustawy, które rząd przynosi, że do tego to 
zmierza. Może robicie to państwo nieświadomie, ale 
zacytuję największego klasyka: „Pierwszym krokiem 
rewolucji jest wydźwignięcie proletariatu w klasę pa-
nującą, wywalczenie demokracji. Proletariat użyje 
swojego panowania politycznego po to, by krok za 
krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, by scen-
tralizować wszystkie narzędzia w ręku państwa, to 
jest w ręku zorganizowanego jako klasa panująca 
proletariatu”. To jest cytat z „Manifestu komunistycz-
nego” Karola Marksa.

Idźmy dalej tą drogą, to skończy się to niestety 
sytuacją, że będzie tylko ten ocet na półkach. Tylko 
że tym razem – wracam do początku mojego wywodu 
– stawka jest dużo większa, bo stawką jest ratowanie 
ludzkiego życia. Ta ustawa, czy nam się to podoba, 
czy nie, naraża to ratowanie życia i zdrowia zupełnie 
niepotrzebnie, niszcząc sprawnie działający system. 
Ze względu na kazus Rawy czy Mławy – tak jak 
w przypadku sądu, gdy w związku z tym, że sędzia 
ukradł scyzoryk, likwidujemy Sąd Najwyższy – pań-
stwo, zamiast doskonalić ten system, upaństwawiacie 
go. I nie ma co zasłaniać się słowami „upubliczniamy” 
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(senator K. Radziwiłł) wiście można mieć wątpliwość, czy to nie powinno 
być szybciej. Ale też musimy mieć świadomość tego, 
że cały ten proces był procesem dogadywania się 
wielu stron, jak to się mówi – interesariuszy. I tych 
interesariuszy było bardzo wielu: to były samorządy, 
jednostki samorządu terytorialnego, to byli lekarze 
i ratownicy, to byli wojewodowie, to było Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe itd. Krótko mówiąc, ten pro-
ces… Oczywiście również ci świadczeniodawcy nie-
publiczni. W jakimś sensie – ja ubolewam nad tym, 
że to się tak przeciąga – to, że w tej chwili stoi przed 
nami kolejne odroczenie wejścia w życie tego upu-
blicznienia, to jest jakiś rodzaj, można powiedzieć, 
kompromisu z tymi podmiotami. I wszystko zmierza 
w dobrym kierunku.

Druga kwestia to System Wspomagania Decyzji, 
SWD. On wymaga naprawy. I to przeniesienie z obsza-
ru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
do Ministerstwa Zdrowia jest dobrym ruchem, war-
to to zauważyć. Dobrze też, że Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe będzie administratorem tego systemu, bo 
jest to jedyna w Polsce ponadterytorialna jednostka 
będąca całkowicie w rękach państwa. I to jest słuszne, 
że właśnie ta jednostka będzie za to odpowiedzialna.

Również słusznym ruchem jest to, że właśnie ta 
jednostka przejmie odpowiedzialność za Krajowe 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
z różnymi atrybutami, także z kształceniem pody-
plomowym, egzaminami… Nie ma co do tego żadnej 
wątpliwości. Państwowe Ratownictwo Medyczne to 
szczególny rodzaj czy szczególna część polskiej służ-
by zdrowia i w tym sensie powierzanie fragmentów 
działania PRM różnym instytucjom, jak się wydaje, 
po prostu na dłuższą metę nie będzie się sprawdzać.

Niezwykle ważne, a w ogóle niedyskutowane 
tutaj są kolejne kroki integrowania Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, w różnym stopniu, 
z ratownictwem górniczym, z Morską Służbą 
Poszukiwania i Ratownictwa, a także z Krajowym 
Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, czyli Państwową 
Strażą Pożarną, ale także z ochotniczymi strażami 
pożarnymi, no i wreszcie, co też warto zauważyć, 
z niektórymi jednostkami podległymi Ministerstwu 
Obrony Narodowej, a także niektórymi służbami 
podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Mówię o tym dlatego, że m.in. wła-
śnie z integracją z różnego rodzaju służbami ratow-
niczymi w szerokim tego słowa znaczeniu wiąże się 
kwestia tego upublicznienia. 

Szanowni Państwo, to nie jest tak, że Państwowe 
Ratownictwo Medyczne to tylko karetka, która przy-
jeżdża do chorego czy poszkodowanego, czy nawet 
do dużego wypadku z kilkoma osobami poszkodo-
wanymi. To jest służba, i nie waham się używać tego 
określenia, mimo że nie jest to służba mundurowa, jak 
niektórzy by chcieli, która musi być gotowa na zda-

latach, to z całą pewnością podmiotów prywatnych 
na rynku byłoby znacznie więcej. Co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości. Czy byłaby ich połowa, czy 
więcej… Nie dlatego, że są to lepsze podmioty, że 
są to lepsi świadczeniodawcy, tylko dlatego, że po 
prostu w warunkach rynkowych, w warunkach ostrej 
konkurencji, konkursu ofert są bardziej elastyczni 
i np. wykazują kadrę, która tak naprawdę jest nie 
w tym miejscu, którego dotyczy konkurs, tylko gdzieś 
w jakiejś teoretycznej dyspozycji tego podmiotu. Tak 
to po prostu działa. I m.in. dlatego te konkursy się 
nie odbywały i dlatego tylko właśnie 8% czy 10% 
podmiotów na rynku to podmioty prywatne.

Jeżeli chodzi o porównania z innymi krajami, to… 
Proszę państwa, bardzo przepraszam, ale jak mówią 
o tym ludzie, którzy nie wiedzą, o czym mówią, no 
to wychodzi, co wychodzi. Proszę państwa, prak-
tycznie rzecz biorąc, w całej Europie systemy są – 
no, z małymi wyjątkami – albo zupełnie publiczne 
lub państwowe, albo non profit. Bo np. wielkie kraje, 
które nas otaczają, takie jak Niemcy albo Austria, któ-
re rzeczywiście dopuszczają niepubliczne podmioty 
do świadczenia usług w ratownictwie medycznym, 
mają wśród tych podmiotów czerwony krzyż, mal-
tańczyków, joannitów i tego typu podmioty. Nie ma 
tam żadnych spółek nastawionych na zysk. To jest 
zupełna patologia.

I oczywiście takich krajów, gdzie ratownictwo 
medyczne jest państwowe – z całym szacunkiem dla 
pani minister, pani minister w emocjach wymieniła 
Szwecję – jest znacznie więcej. To jest oczywiście 
Wielka Brytania, to jest, ku zaskoczeniu wielu, np. 
Francja, gdzie publiczne pogotowie SAMU jest cał-
kowicie państwowe, itd. A w bardzo wielu krajach, 
tak jak mówiłem, jeśli są niepubliczne podmioty, to 
są one, powiedziałbym, tak ściśnięte różnego rodzaju 
regulacjami, że nie ma mowy o żadnej konkurencji, 
o żadnym rynku, o tym, z czym mieliśmy do czynie-
nia u nas i co, gdyby otworzyć konkursy na ratow-
nictwo medyczne, zdarzyłoby się natychmiast u nas.

Szanowni Państwo, ponieważ kwestia upublicz-
nienia zdominowała dyskusję na temat ustawy, to, 
jak myślę, warto przypomnieć o paru przynajmniej 
aspektach, o których mniej mówiliśmy, a są one nie-
zwykle ważne. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, 
w roku 2016, kiedy zaczęliśmy myśleć o nowelizacji, 
a w zasadzie o 2 nowelizacjach, tzw. małej i dużej, 
która – mam nadzieję – kiedyś też nastąpi… No, 
mamy do czynienia w tej chwili z taką średnią, po-
nieważ mała powiększyła się o cały szereg rozwiązań. 
I dobrze, że tak się stało.

Po pierwsze, jest kwestia skoncentrowanych dys-
pozytorni medycznych. To jest krok oczywiście w do-
brym kierunku, jednak, proszę państwa, tu rzeczy-
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(senator K. Radziwiłł) w dzisiejszym świecie, w dobie internetu, szybkich 
połączeń, koncentracja zarządzania jest jednym z ele-
mentów skutecznego osiągania celów. Tutaj chyba 
nikt nie ma żadnych pretensji. To, czy szybciej, czy 
wolniej, to oczywiście głosy w dyskusji… Ja rozu-
miem, że tego, co dotyczy bezpieczeństwa, nie należy 
robić ani za szybko, ani za wolno. Wtedy, kiedy jeste-
śmy gotowi, to robimy, oczywiście bez rozciągania 
tego w czasie. Ale jeżeli do elementów dotyczących 
zespołów ratowniczych, karetek i tych wszystkich 
świadczonych usług włączamy ideologię polegającą 
na tym… I teraz powiem, że są dwa skrajne poglądy. 
Jeden głoszą socjaliści i komuniści, którzy mówią, że 
każde najgorsze państwowe jest lepsze od każdego 
prywatnego. To jest filozofia…

(Senator Jan Filip Libicki: Nie popieramy tych 
komunistów.)

Nie popieramy tych komunistów.
I jest druga opinia, skrajnie liberalna, która mówi, 

że każde państwowe jest lepsze od każdego państwo-
wego…

(Głosy z sali: Prywatne.)
Przepraszam, prywatne. Prywatne, zagalopowa-

łem się. Dlatego…
(Rozmowy na sali)
Dlatego ważne jest, aby nie popadać ani w jed-

ną, ani w drugą skrajność. I nie mówić, że liczy się 
tylko państwowe ratownictwo medyczne, to jest ta-
kie, gdzie wszystkie zadania realizują państwowe 
jednostki i osoby zatrudnione na umowę o pracę 
w państwowych jednostkach podległych wojewo-
dzie. A w drugim, skrajnie liberalnym wariancie nie 
mówić, że tylko prywatne podmioty to są te, które 
najlepiej świadczą usługi. To są pewne skrajne ide-
ologie. Mądrość i roztropność, o której mówił tutaj 
pan prof. Grodzki, polega na tym, że władza powinna 
być roztropna przy podejmowaniu decyzji. Co znaczy 
to „roztropna” w tym zakresie, Panie Ministrze? No 
wiecie, ja osobiście uważam – pan minister, jak widzę, 
odwrotnie, podobnie jak pani minister, ministerstwo 
i w ogóle klasa polityczna Prawa i Sprawiedliwości 
– że te 8% prywatnych jednostek w czas wojny, jak 
słyszę, może spowodować, że tę wojnę przegramy. 
No, zgadza się, Panie Ministrze, zlikwidujmy te 8%, 
bo wtedy będziemy bezpieczniejsi, wtedy nam nic 
nie grozi! Poza tym te 8%, tak jak podawała pani 
minister, zawali nam system. Jeśli w miejscowości 
X – nie będę wymieniał nazwy – zdarzyły się jakieś 
złe rzeczy, to co to znaczy? Co trzeba zrobić? Nie na-
prawiać system nadzoru państwa, tylko… Bo co zna-
czy, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, państwowa 
służba zdrowia, państwowe ratownictwo medyczne? 
Ono znaczy to, że państwo posiada pieniądze, system 
kontroli, system wartościowania, analizy i wyciąga-
nia wniosków i w sytuacjach kryzysowych potrafi 
reagować. To jest, Panie Ministrze, mądre państwo, 

rzenia masowe, a także, i to też trzeba mówić otwar-
cie, na zdarzenia przekraczające naszą wyobraźnię, 
np. na wypadek wojny. I z całą pewnością zintegro-
wanie funkcjonowania Państwowego Ratownictwa 
Medycznego z tymi służbami, które bezdyskusyjnie 
zawsze pozostaną publiczne czy wręcz państwowe, 
jest słuszną decyzją. Zwracam uwagę na to, że my 
mówimy nie tyle o upaństwowieniu, bo nie posuwamy 
się tak daleko, jak np. Francuzi, którzy, jak powie-
działem, mają taką służbę, SAMU, która jest całko-
wicie państwowa, ile mówimy: nie, zapraszamy do 
współodpowiedzialności za Państwowe Ratownictwo 
Medyczne przede wszystkim jednostki samorządu 
terytorialnego, bo to one w większości są właścicie-
lami tych jednostek, które już dzisiaj biorą odpowie-
dzialność i w przyszłości wezmą odpowiedzialność 
za Państwowe Ratownictwo Medyczne. A zatem ten 
krok jest krokiem w dobrą stronę. Jeśli mogę wyrazić 
żal, to tylko w związku z tym, że następuje to nie 
szybciej, tylko trochę wolniej. Ale nie mam wątpli-
wości, że kolejne kroki, które zapewnią upublicznie-
nie, i wszystkie inne elementy, o których mówiłem, 
a które będą wchodzić powoli, w późniejszym czasie, 
spowodują, że Państwowe Ratownictwo Medyczne 
po prostu będzie działać lepiej. Bardzo dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Szanowni Goście!
Panie Ministrze, zanim przejdę do meritum, 

to chciałbym powiedzieć jedno zdanie. To, co pan 
powiedział odnośnie do wypowiedzi pana senato-
ra Grodzkiego… To przecież państwo jako Prawo 
i Sprawiedliwość mówiliście, że będziecie nie tylko 
słuchać, ale i słuchać ze zrozumieniem. Dlatego ży-
czę panu ministrowi, a szczególnie klasie politycznej 
Prawa i Sprawiedliwości, żebyście państwo słuchali 
ze zrozumieniem.

A teraz do meritum związanego ze słuchaniem 
ze zrozumieniem.

Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Pan 
tu, jak rozumiem, zabrał głos w imieniu Prawa 
i Sprawiedliwości… Ja zabieram głos w swoim wła-
snym imieniu i chcę powiedzieć, że większość kwestii 
dotyczących projektu tej ustawy jest dla mnie dobra, 
przemawia do mnie, uważam, że to ma swoje dobre 
strony, począwszy od koncentracji zarządzania, bo 
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(senator L. Czarnobaj) opowiadam się również, Panie Ministrze, Szanowni 
Państwo, przeciwko całkowitej prywatyzacji, a nawet 
większościowej prywatyzacji całej ochrony zdrowia 
czy innych obszarów, ale dopuszczanie pewnych ele-
mentów prywatnych zawsze poprawia system – za-
wsze, jest taka zasada. I to dotyczy również ochrony 
zdrowia. Jestem przeciwny temu, o czym powiedział 
pan minister, jestem przeciwny całkowitemu otworze-
niu konkursu na ratownictwo medyczne, bo my tutaj 
nie kupujemy gwoździ. Jakość, istnienie na rynku, 
udzielanie gwarancji i inne tego typu rzeczy należy 
zabezpieczyć poprzez wybór podmiotu, który będzie 
świadczył tę usługę. A jeśli się okaże, że on nie wy-
wiązuje się ze swoich zobowiązań, ze swojej umowy? 
No, właśnie po to mamy cały system nadzoru pań-
stwa, żeby na to zareagować.

Dlatego kompletnie nie rozumiem państwa uporu 
i przekonania, że ratownictwo państwowe to ratownic-
two będące wyłącznie w gestii państwa. Ratownictwo 
jest państwowe wtedy – jeszcze raz chcę o tym po-
wiedzieć, adresując to również do mojego przewod-
niczącego – kiedy państwo ma pieniądze i rozdziela 
te pieniądze. Państwo rozdziela te pieniądze – mówię 
o ochronie zdrowia – przekazuje je realizatorom, któ-
rych potrafi rozliczyć, i wyciąga wnioski. Jak oni 
tego nie realizują, to trzeba ich zmienić. I to jest rolą 
państwa, a nie to, że państwo ma pieniądze, samo 
to realizuje, samo siebie rozlicza, wyciąga wnioski 
i kreci się wokół siebie. To jest system, który – za-
cytuję wypowiedź pana prof. Grodzkiego – dąży do 
połączenia socjalizmu z komunizmem, czego Polsce 
i jej mieszkańcom z całego serca nie życzę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek. Po raz drugi, tak?
(Senator Piotr Florek: Tak.)
A więc 5 minut.
(Głos z sali: Jest 13.36.)

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, nie zgodzę się z tym uzasadnie-

niem, które pan podał, mówiąc o tym, że wstrzymano 
konkursy w 2012 r. To była całkiem inna przyczyna 
w przypadku tych konkursów, dlatego że w 2012 r. 
rozpoczęliśmy pracę nad koncentracją dyspozytorni. 
Podam tylko przykład województwa wielkopolskiego, 
gdzie było 31 dyspozytorni. Zaczęliśmy zmniejszać 
tę liczbę, ale w 2 sąsiednich powiatach była 1 dyspo-
zytornia. Konkursy odbywają się w danym rejonie, 
a rejon… To była dyspozytornia, to był rejon dzia-

które wykorzystuje zasoby ludzkie w postaci i pry-
watnych jednostek, i publicznych jednostek. I to jest 
ta mądrość.

Osobiście uważam, że od 1990 r. wiele dobrego 
dokonało się w ochronie zdrowia. I kiedy czyta się 
ankiety, to widać, że między innymi prywatyzacja 
podstawowej opieki zdrowotnej… Pytałem tutaj o to 
pana przewodniczącego, senatora Kraskę. Przecież 
to właśnie prywatni przedsiębiorcy, jak wychodzi 
w analizie, działający w POZ… Można, tak jak mó-
wiła pani minister, krytykować ich i mówić, że są 
zbyt pazerni. No, może i są, ale trzeba z nimi umieć 
rozmawiać i rozmawiać z nimi, tymi z Porozumienia 
Zielonogórskiego. I to jest również ważny element, 
to, że słuchamy i rozmawiamy. Oprócz państwowych 
jednostek mamy jednostki prywatne. A państwo pod-
chodzą do tego ideologicznie – państwowe to znaczy 
moje, nasze, a inne może nam zrobić coś złego albo 
nie wyjechać do wypadku. Przecież opowiadacie 
państwo niestworzone rzeczy. Jeżeli te 8% jedno-
stek miałoby obalić cały system, to oznaczałoby, że 
żyjemy w kraju, który w ogóle nie potrafi sprawować 
nadzoru nad tym ważnym zadaniem, a mianowicie 
nad ratownictwem medycznym. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym powiedzieć tak. Jeżeli, abs-
trahując od tego wszystkiego, patrzy się na nurt rze-
ki… A polityka, podejmowanie decyzji to jest również 
taka rzeka. No, to gdzie jest tam najbezpieczniej? Na 
jednym skraju, na drugim, czy kiedy płynie się środ-
kiem rzeki? Dlaczego statki z reguły płyną środkiem 
rzeki? Ano, między innymi dlatego – to taka wielka 
przenośnia związana z rzeką – że najbezpieczniej jest 
wtedy, kiedy jest mieszanina lewej i prawej strony. 
A państwo chcecie wszystko puścić tą lewą stroną, 
bo „wszystko państwowe jest lepsze”.

A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. 
Jeżeli w danym powiecie jest podmiot, który dzisiaj 
realizuje zadania szpitala powiatowego, działa, ma 
kontrakt, również kontrakt na ratownictwo medycz-
ne, to co teraz będziecie państwo robić? Powiecie: 
o nie, nie, nie? I albo powiat to przejmie i będzie miał 
51%, albo – niestety – będziemy tworzyć własną jed-
nostkę i będzie to własne zadanie… No, przecież to 
jest paranoiczne. Z czysto ideologicznych powodów 
chcecie państwo wprowadzać rozwiązania, które są 
niepotrzebne. Gros ustawy jest bardzo dobra i należy 
ją jak najszybciej wdrożyć, ale tutaj ze względów 
ideologicznych, o których mówił i prof. Grodzki, i ja, 
wprowadzacie państwowe ratownictwo medyczne 
jeszcze na wypadek wojny. No, chcę powiedzieć tak: 
na wypadek wojny ratownictwo medyczne będzie 
miało wystarczającą siłę w postaci 90% czy 80%, żeby 
realizować zadania wynikające z potrzeb dotyczących 
spraw wojskowych czy obronności. Ja oczywiście 
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(senator P. Florek) dyspozytorów musiałaby wynosić 18 plus jeszcze ci 
pozostali. To będzie trudno zorganizować. W woje-
wództwie lubelskim jest 6 dyspozytorów, w opolskim 
5, w świętokrzyskim 7. Tam nie ma problemu. Ale 
akurat w województwie wielkopolskim… To jest, 
powiedziałbym, graniczne województwo. Zgłaszam 
poprawkę, bo wiem, jakie są możliwości zorganizo-
wania tego wszystkiego.

Teraz następna sprawa. Zostały mi 2 minuty, więc 
powiem szybciutko.

„W art. 1 skreśla się pkt 32”. Chodzi właśnie o ze-
społy ratownictwa. Tu jest mowa o tych 51%, które 
mogą być… Podejrzewam, że jest to poprawka toż-
sama…

„W art. 8 skreśla się ust. 7”. To jest ważne i o tym 
mówiłem. To jest prosta sprawa. Przeczytam ten 
ustęp. „Do dnia 31 grudnia 2027 r. dyspozytornie 
medyczne mogą funkcjonować w liczbie większej niż 
określona”, czyli w liczbie 42. Naprawdę można to bez 
żadnych problemów wykreślić z ustawy.

Można też skreślić art. 19 mówiący o tym, że 
„umowy na wykonanie zadań zespołów ratownic-
twa medycznego mogą być zawarte z podmiotami 
leczniczymi”, o których mowa… To jest właściwie 
konsekwencją tego samego… Chodzi o te 51%. 
Art. 19 dotyczy właśnie tego, co państwo nazywacie 
upaństwowieniem.

Takie poprawki chciałbym złożyć, Panie 
Marszałku. Dziękuję bardzo. Zmieściłem się w czasie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję za to.
Pan senator Grodzki również po raz drugi, więc 

również ma 5 minut.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Postaram się mówić nawet krócej niż 5 minut. 

Mam wrażenie, że się chyba nie rozumiemy. Pan se-
nator Florek dawał tu światłe rady i nie oczekuje za 
nie nagrody. Pan senator był długoletnim wojewodą 
wielkopolskim i myślę, że z praktyki wie, o czym 
mówi. Ja 10 lat pracowałem w pogotowiu ratunko-
wym i też co nieco mógłbym opowiedzieć.

Pozwoli pan marszałek, że wykorzystując 5 mi-
nut, nie będę filozofował. Nigdy nie uważałem się za 
filozofa. Przytoczę w wolnym tłumaczeniu, co jest 
napisane na stronie o SAMU. Działania z zakresu 
służb ratowniczych we Francji i Luksemburgu są pro-
wadzone przez miks organizacji, mieszankę organi-
zacji działających pod publiczną kontrolą. Centralną 
jednostką kontrolną jest SAMU, która jest wspierana 
przez inne zasoby, przede wszystkim straż pożarną 

łania. W związku z tym ta koncentracja trwała i za-
kończyliśmy ją na etapie 5 dyspozytorni, 5 rejonów 
w każdym byłym województwie. I teraz można by 
było przeprowadzić konkurs, bo tu się nic nie zmie-
niło od 2,5 roku. Pozostały te 42 dyspozytornie i teraz 
można by przeprowadzić konkurs w tych właśnie 
rejonach.

Mało tego, tak jak już mówiłem, kolejny błąd jest 
związany z tym, co państwo chcecie zrobić z tym kon-
kursem, z tym postępowaniem. Należałoby najpierw 
umieścić te dyspozytornie u wojewody, zmniejszyć 
liczbę tych dyspozytorni i dopiero potem przeprowa-
dzić konkursy, tak żeby nie robić tego, co państwo 
zrobicie za chwilę. Zaraz się okaże, że konkurs musi 
obejmować dany rejon operacyjny, w związku z tym 
znowu zablokujecie państwo dalszy ciąg tej reformy. 
A więc to nie jest dobre rozwiązanie.

Panie Ministrze, druga sprawa to system SWD 
PRM. Trzeba było stworzyć SWD Policji, SWD 
Straży Pożarnej, a PRM było ostatnie i najdłużej się 
ciągnęła ta sprawa. Ważne było to, żeby te systemy 
zgrać, również w centrum powiadamiania ratunko-
wego, i dlatego były te przesunięcia o rok – raz, drugi 
raz. Niemniej jednak nie było już potem żadnych 
przeszkód, żeby te konkursy zrobić. Teraz należałoby 
się zastanowić, czy akurat ten kierunek jest dobry.

No i jeszcze jedna uwaga. Pani minister powie-
działa na końcu, że… To była chyba uwaga do ratow-
ników medycznych, którzy usłyszeli dzisiaj z ust pani 
minister takie ważne stwierdzenie, że nie będą mogli 
teraz protestować. Mam nadzieję, że do wszystkich 
ratowników – myślę o tych protestach, które były 
organizowane – ta wiadomość dotarła.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Pan ich zachęca.)
Nie, nie zachęcam, tylko że ja to przeżyłem. Wiem, 

jak wygląda protest ratowników, wiem, co należy 
zrobić, żeby do tych protestów nie doszło, i wiem, że 
to, co państwo robicie w tej chwili, jest złe. Chciałbym 
jeszcze raz powiedzieć, że jak państwo wprowadzicie 
to, co chcecie wprowadzić, to będziecie mieć protesty, 
ale już nie będę tego drugi raz rozwijał.

Proszę państwa, teraz poprawki zgłaszam, popraw-
ki do noweli ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. Pierwsza poprawka jest taka, że w art. 1 
w pkcie 24 nadaje się nowe brzmienie ust. 2: „W wo-
jewództwie mazowieckim, w województwie śląskim 
oraz w województwie wielkopolskim wojewodowie 
mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie 
medyczne”. Jeszcze raz tylko powtórzę to, o czym 
już wspomniałem, jeżeli chodzi o liczbę ludności. 
W ustawie jest zapisane, że jest 1 dyspozytor na 
200 tysięcy osób. Tego państwo nie zmieniacie, nic tu-
taj nie ulegnie zmianie. Tym granicznym wojewódz-
twem jest województwo wielkopolskie, gdzie liczba 
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(senator T. Grodzki) tak, że za chwilę to poprawimy, bo przyjedzie lepsza 
karetka, lepszy ratownik. Tego czasu niestety nie ma. 
A więc nie używajmy takich słów, Panie Senatorze, bo 
naprawdę to jest niegodne tej Izby, mnie się wydaje.

Ustawa dotyka dyspozytorni medycznych 
i w głównej mierze dotyczy tego jakby serca sys-
temu Państwowego Ratownictwa Medycznego, bo 
rzeczywiście dzwoniąc do pogotowia – czy to na 
numer 112, czy na numer 999 – mamy pierwszy 
kontakt z dyspozytorem medycznym i od tego, jak 
on zakwalifikuje to wezwanie, jak on zadysponuje 
karetkę, niejednokrotnie zależy cała kaskada następ-
nych zdarzeń, których często nie da się już odwrócić. 
Tak więc myślę, że od tego, jak ta dyspozytornia 
będzie funkcjonowała i jakie będą tam osoby pra-
cowały, zależy to, jak się wszystko dalej potoczy, 
jeśli chodzi o nagłe zdarzenie, które niejednokrot-
nie może skończyć się śmiercią. Dlatego to, że za-
pewniamy im wsparcie psychologicznie w trudnych 
sytuacjach… Bo to są też ludzie, którzy przyjmują 
wielokrotnie ileśset wezwań, są bardzo obciążeni 
tą pracą i też emocjonalnie mogą nie wytrzymać. 
Dlatego to wsparcie, myślę, jest im bardzo potrzeb-
ne, szczególnie że w innych służbach jest ono już od 
wielu, wielu lat. Tak że to, że będą cykliczne kursy, 
że będą wdrożone procedury, według których będą 
postępowali ci dyspozytorzy, i to, że będą jedna-
kowe procedury w całej Polsce – bo chcemy, żeby 
dostęp i jakość świadczeń ratownictwa medycznego 
były jednakowe w całym kraju – myślę, ta ustawa 
zapewnia.

To, że ona rodziła się w bólach… To rzeczywi-
ście jest pewien kompromis z wieloma środowiskami. 
Myślę jednak, że akurat w tym przypadku wszystkie 
nagłe decyzje mogłyby zdecydowanie źle wpływać 
na realizację zadań ratownictwa medycznego.

W tej chwili rzeczywiście system informatyczny, 
który jest wdrażany i który jest ciągle poprawiany, 
bardzo ułatwia pracę i bardzo przyspiesza reakcję 
dyspozytorów na zdarzenie, aczkolwiek on też wyma-
ga jeszcze ciągłych udoskonaleń i ewolucji. Dlatego, 
choć terminy dostosowawcze mogą się wydawać dość 
długie, myślę, że są potrzebne.

Była mowa o różnych systemach ratownictwa me-
dycznego w wielu krajach. Na kongresie medycyny 
ratunkowej za wzór podawano system izraelski, praw-
da? To warunki, w jakich żyją mieszkańcy Izraela, 
wymusiły, że ten system jest praktycznie doprowa-
dzony do perfekcji. Tam w karetkach rzeczywiście nie 
jeżdżą lekarze, ale jak się spojrzy na karetkę, która 
dojeżdża do zdarzenia w Izraelu, to widać, że ratow-
nik jedną ręką trzyma maskę z tlenem, a drugą ręką 
trzyma rękę na kaburze z pistoletem. Ale to są zu-
pełnie inne warunki. Tak więc nie możemy pewnych 
rzeczy przeszczepiać na nasz grunt, bo rzeczywiście 
w każdym kraju jest inaczej.

oraz prywatne ambulanse, które jeżdżą z doktorem 
lub bez doktora. To tyle gwoli prawdy historycznej.

I właśnie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby koordy-
nacja była na poziomie dyspozytorni. Aczkolwiek już 
słyszę o problemach tego typu, że budżet zachodnio-
pomorskiego jest wyliczony dla 3 dyspozytorów na 
1 zmianę, a normy przewidują, że powinno być ich 8. 
No, tak jest w podmiotach państwowych. Za chwilę 
zabraknie sznurka do snopowiązałek. W te szczegóły 
nie chcę wchodzić.

Myślę, że chodzi nam o to samo, o sprawność sys-
temu. Owszem, ważna jest koordynacja. Ale równie 
ważne jest wykorzystanie wszystkich, nie najbogat-
szych źródeł, jakie mamy, czyli prywatnych, państwo-
wych i non profit, jak mówił pan senator Radziwiłł, 
w tym korzystanie z zasobów Czerwonego Krzyża, 
joannitów czy maltańczyków. To powinien być nasz 
cel. A my tymczasem, z uporem godnym nie wiem 
jakiej sprawy – mówię tak, żeby nie używać mocniej-
szych słów – dążymy do upaństwowienia systemu, 
co, obawiam się, nawet przy najlepszych intencjach 
nie skończy się tak, jak wszyscy by tego oczekiwali. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowny 

Senacie!
Ja jestem wstrząśnięty wystąpieniem pana senato-

ra Florka. Pani minister na pewno nie powiedziała, że 
zabrania strajków w ratownictwie medycznym, a pana 
głos jakby do tego namawia. Prawda? Ja sobie w ogóle 
nie wyobrażam strajków w tej dziedzinie, bo…

(Senator Grażyna Sztark: A przecież były.)
…to może dotyczyć, Panie Senatorze, i pana, 

i mnie. W trakcie powrotu z tego posiedzenia może 
się nam wiele rzeczy zdarzyć i nie wyobrażam sobie, 
żeby nie dotarł zespół ratowniczy, dlatego że podjął 
akcję protestacyjną. Tak więc myślę, że jesteśmy po-
litykami, jednak jakieś granice powinniśmy zacho-
wywać, ponieważ to jest bardzo newralgiczna część 
służby zdrowia. To jest ten moment, kiedy jesteśmy 
zdani na to, kiedy i jaki zespół do nas przyjedzie. Nie 
możemy sobie go wybrać, bo jesteśmy akurat ofiarami 
wypadku drogowego, i od tego, czy karetka szybko 
przyjedzie, nie tylko od tego, jak ona jest wyposażo-
na, ale także od tego, kto w tej karetce będzie – czy 
to będzie dobry ratownik, dobrze wyszkolony, dobry 
lekarz – niejednokrotnie zależy nasze życie. I nie jest 
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(senator W. Kraska) że Porozumienie Zielonogórskie jest pazerne. Takiego 
słowa nie użyłam. Wskazałam tylko, że podmioty 
prywatne nie mogą być przedstawiane jako podmioty 
gwarantujące ciągłość udzielania świadczeń. I poda-
łam przykład Porozumienia Zielonogórskiego.

Wysoka Izbo, proszę o przyjęcie tej ustawy.

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

na piśmie złożyli senatorowie Kraska, Grodzki oraz 
Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Jak rozumiem, to 
było właśnie ustosunkowanie się, tak? Tak.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone jeszcze dzisiaj.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 785, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 785 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Jestem zaszczycony, mogąc zaprezentować pań-

stwu tę ustawę, ustawę o tytule, który mało mówi 
– ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa o świadcze-
niach zdrowotnych finansowanych ze środków pu-
blicznych to jedna z ustaw, że tak powiem, konsty-
tucyjnych dla systemu służby zdrowia. Nowelizacja 
dotyczy części związanej z ocenami inwestycji, 
a w zasadzie wniosków inwestycyjnych.

Jak być może część z państwa pamięta, ustawą 
o podobnej nazwie w dniu 21 lipca 2016 r. wpro-
wadziliśmy tzw. IOWISZ, czyli Instrument Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. 
Regulacja ta weszła w życie 30 września 2016 r. 
i można powiedzieć, że w zasadzie od samego po-
czątku jej działania rozpoczęliśmy w Ministerstwie 
Zdrowia prace analityczne nad jej funkcjonowaniem. 
Było to rozwiązanie zupełnie nowatorskie, wzorowa-

Przyzwyczajenia naszych obywateli do tego, że 
w karetce jeździł lekarz… Do tej pory jest duży opór, 
jeżeli dyspozytor mówi, że przyjedzie karetka, w któ-
rej są tylko ratownicy. Jest duży opór, bo ludzie uwa-
żają, że jednak powinien być lekarz. Odchodzimy od 
tego systemu. Nie dokonujemy tego rewolucyjnie, ale 
ewolucyjnie. Myślę, że ta tzw. mała nowelizacja jest 
jednym z kroków, które będą jeszcze większe w dużej 
nowelizacji – ustawie o ratownictwie medycznym.

Dlatego proszę o przyjęcie tej ustawy z poprawka-
mi, które zaproponowałem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek, tak?

Senator Piotr Florek:
Jeśli mogę, bo chciałbym sprostować swoją wy-

powiedź… Ja mówiłem, powołując się na panią mi-
nister… Mówiłem, że pani minister powiedziała, że 
nie będą mogli protestować. Ja nie mówiłem o strajku. 
To jest nagrane, można to sprawdzić. Takiego zwrotu 
użyła pani minister, ja tylko go powtórzyłem.

A co do tych karetek, że zwiększy się… Ta ustawa 
niczego tu nie zmienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
Czy pani minister chce zabrać głos? Tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 

Szczurek-Żelazko: Tak.)
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Szanowny Panie Marszałku, ja tylko dwa zdania 

sprostowania.
Jeżeli chodzi o tę wypowiedź, którą pan sena-

tor przed chwileczką przytoczył, to bardzo proszę 
o ewentualne przesłuchanie mojej wypowiedzi. 
Mówiłam o tym, że nie mogą strajkować, ale pro-
testować w różnych formach mogą. Tak brzmiała 
moja odpowiedź i chciałabym, żeby ona nie była 
przekształcana.

(Senator Grażyna Sztark: A czym się różni protest 
od strajku?)

I padło tutaj jeszcze jedno stwierdzenie, które jest 
nieprawdziwe, mianowicie takie, że ja powiedziałam, 
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) niach do różnego rodzaju priorytetów postulowanych 
i realizowanych przez odpowiednie instytucje. To po 
pierwsze.

Po drugie, ocena dokonywana jest kaskado-
wo, co ma zapewnić wojewodzie – a w przypad-
ku jednostek, które są pod kontrolą Ministerstwa 
Zdrowia, ministrowi zdrowia – jak najszersze 
spojrzenie na kwestię spełniania kryteriów przez 
daną inwestycje, a jednocześnie obiektywizację 
wydawanej opinii.

Co do zasady poszczególne kryteria oceniane 
są w skali od 1 do 10, co pozwala opiniującym na 
efektywne porównywanie inwestycji rozważanych 
w danym regionie. Każde pytanie ma przypisaną 
odpowiednią dla siebie wagę. Wagi te wskazują, jak 
istotne z punktu widzenia strategii rozwoju opieki 
zdrowotnej jest dane kryterium, a jednocześnie jak 
odpowiedź na dane pytanie wpływa na wynik koń-
cowy.

Pierwszym oceniającym wniosek jest sam wnio-
skodawca, który przy składaniu wniosku musi odpo-
wiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu, nie 
tylko przyznając punkty, ale także – i to jest bardzo 
istotne dla dalszych etapów – krótko i precyzyjnie 
uzasadniając, w jaki sposób jego inwestycja odpowia-
da danemu priorytetowi. Gdy wnioskodawca nie zga-
dza się z kolejnymi ocenami – Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wojewody bądź ministra – ma prawo do 
protestu. Jest tu cała procedura odwoławcza.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
ustawy, która była, można powiedzieć, pewnego ro-
dzaju pilotażem, takim trochę nieśmiałym pilotażem 
– zawęziliśmy jej działanie tylko do niektórych obsza-
rów – IOWISZ stosuje się wówczas, gdy inwestycja 
dotyczy zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej bądź podstawowej opieki zdro-
wotnej. W tej chwili, po półtora roku doświadczeń 
z IOWISZ, można powiedzieć, że te doświadczenia są 
bardzo dobre i właściwie od samego początku było za-
uważane, że to zawężenie było słuszne, jeżeli chodzi 
o pilotowanie tego rozwiązania, natomiast docelowo 
powinno być rozszerzane.

Na dzisiaj, w ciągu tego półtora roku, złożono 
łącznie blisko 1 tysiąc 500 wniosków, z czego 213 tra-
fiło bezpośrednio do ministra zdrowia, a ponad 1 ty-
siąc 200 – do wojewodów. Ciekawe są wyniki. Na 
pierwszym etapie odrzucono około 30%, wydano 
łącznie 978 opinii. Były 833 opinie pozytywne, czyli 
86%. To oznacza, że są takie opinie, które są negatyw-
ne, i po prostu na tym proces inwestycyjny się koń-
czy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia właśnie 
racjonalności wydawania tych środków. Przy okazji 
zebrano cały szereg bardzo ciekawych doświadczeń 
związanych z opiniowaniem przez poszczególne pod-
mioty, ale także w ogóle z całym systemem. I stąd 
ustawa, którą dzisiaj rozpatrujemy.

ne na niektórych krajach o nawet dość liberalnych 
systemach służby zdrowia. Było tutaj trochę prote-
stów, mówiono, że ktoś będzie oceniał wnioski inwe-
stycyjne, zamiast pozostawić to inwencji tych, którzy 
chcą inwestować, a najczęściej nie tyle inwestować 
własne pieniądze, ile wnioskować o sfinansowanie 
inwestycji z publicznych środków. 

IOWISZ, bo taki jest akronim tego instrumen-
tu, stanowi narzędzie, które pozwala kompleksowo 
ocenić zasadność rozważanej inwestycji w ochronie 
zdrowia. Chodzi tu o takie inwestycje jak np. roz-
budowa placówki, zakup nowego sprzętu medycz-
nego, zwłaszcza drogiego sprzętu. Jednym z prio-
rytetów, jeśli chodzi o zmiany w służbie zdrowia, 
zaprojektowanych na początku kadencji rządu Prawa 
i Sprawiedliwości był bowiem wzrost efektywności 
wydatków, co oznacza nie tylko więcej pieniędzy, lecz 
także lepiej wydawane pieniądze i lepsze dysponowa-
nie ograniczonymi – nawet wtedy, kiedy będzie ich 
więcej – środkami. IOWISZ jest instrumentem, który 
gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie 
środków publicznych, w tym również europejskich, 
co warto przypomnieć. Ale także – i to jest bardzo 
ważne – jest narzędziem dla chcących mądrze inwe-
stować w służbie zdrowia. Bo czasem nie wystarczy 
intuicja, przeczucie, dobra chęć. Znamy bardzo wiele 
przykładów tego – myślę, że większość z państwa 
zna takie przykłady ze swoich okręgów wyborczych 
– że zainwestowano w coś, co po prostu nie miało 
sensu. Sprzęt przyjechał z fabryki, a po paru latach 
okazało się, że gdzieś tam stoi nierozfoliowany, a jeśli 
został rozfoliowany, to pracuje na jedną entą swoich 
możliwości, co jest po prostu marnotrawstwem, ale 
i niepotrzebnym wysiłkiem całej społeczności.

Ocena w ramach IOWISZ opiera się na spojrzeniu 
na inwestycję z wielu perspektyw – nie tylko rozwoju 
polskiej służby zdrowia, ale także polskiej gospodar-
ki, a także potrzeb społecznych. To wszystko bierze 
się pod uwagę. Przy ocenie pod uwagę brany jest 
np. wpływ na realizację zidentyfikowanych potrzeb 
zdrowotnych, które są zawarte w mapach potrzeb 
zdrowotnych, infrastrukturę, sprzęt, finanse, sytuację 
pacjentów i ich rodzin, np. aktywizację zawodową, 
a także fachowych pracowników służby zdrowia, 
no i wreszcie rozwój nauki, innowacji i edukacji. 
W praktyce możemy mówić o takim dualizmie tego 
narzędzia, które jest kwestionariuszem oceny, a także 
procesem decyzyjnym, który jest wspierany przez 
rozbudowany system teleinformatyczny.

Mechanizm działania IOWISZ opiera się na kil-
ku założeniach. Kwestionariusz służy ocenie tego, 
w jakim stopniu projekt danej inwestycji jest zgodny 
z planowanymi kierunkami rozwoju ochrony zdro-
wia, poprzez odniesienie się w poszczególnych pyta-
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) Tak jak już wspomniałem, następuje umożliwienie 
uzyskania fakultatywnej opinii niezależnie od warto-
ści inwestycji we wszystkich przypadkach inwestycji 
w zdrowiu.

Wśród ważniejszych zmian, o których warto 
wspomnieć, jest również taka zmiana, która mówi 
o składaniu wniosku w sytuacji, kiedy dotyczy on 
więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny. 
W takiej sytuacji we wniosku należy zawrzeć uza-
sadnienie odrębnie dla każdej z dziedzin. To był do-
tychczas problem, który zauważono w czasie tego 1,5 
roku doświadczeń, i w takiej sytuacji uzasadnienie 
będzie musiało obejmować odrębnie każdą z dziedzin 
medycznych.

Poza tym w związku właśnie z tą zmianą usta-
wa wprowadza również zróżnicowanie wysokości 
opłat za złożenie wniosku w zależności od tego, czy 
ta inwestycja, której wniosek dotyczy, ma charak-
ter jedno- czy wieloprofilowy. To zachęca do tego, 
żeby przemyśleć składanie wniosku inwestycyjnego 
i przygotować go w odpowiedni sposób, tak żeby nie 
myśleć o kolejnych wnioskach IOWISZ-owych, co 
byłoby znacznie bardziej kosztowne dla inwestora, 
tylko złożyć taki wniosek wieloprofilowy, który jest 
bardziej ekonomiczny. Z drugiej strony nie ma mowy 
o tym, żeby można było zwolnić jakikolwiek wniosek 
z opłaty. I to ma służyć temu, żeby wnioskodawcy, 
zanim złożą taki wniosek, przemyśleli całą sprawę. 
Chodzi, krótko mówiąc, nie tylko o to, żeby finan-
sować w odpowiedni sposób, właśnie z tych opłat, 
całą pracę wykonywaną przez wojewodów i ministra 
zdrowia, ale również o to, żeby wnioski były dobrze 
przygotowane, żeby można było je rzeczywiście rze-
telnie ocenić.

Ustawa wprowadza również mechanizm auto-
kontroli. To znaczy wtedy, kiedy wnioskodawca nie 
zgadza się z negatywną opinią wojewody, po uzu-
pełnieniu wniosku wojewoda może sam zmienić 
decyzję, a nie, tak jak dotychczas, kierować to do 
ministra zdrowia. Większość przypadków, kiedy mi-
nister zdrowia zmieniał decyzję wojewody, to były po 
prostu wnioski, można powiedzieć w uproszczeniu, 
poprawione. I tutaj chodzi o to, żeby wojewoda mógł 
to zrobić sam.

No i wreszcie, na koniec, jedna z takich chyba waż-
niejszych kwestii: wprowadzenie nowego – i to jest na 
wyraźne oczekiwanie wszystkich zaangażowanych, 
zarówno wnioskodawców, jak i oceniających – obsza-
ru działania IOWISZ. Chodzi mianowicie o to, żeby 
uwzględniać nie tylko takie inwestycje, można powie-
dzieć, pierwotne, czyli rozbudowujące potencjał, ale 
żeby była także odrębna regulacja dla inwestycji o cha-
rakterze odtworzeniowym, czyli, można powiedzieć, 
takich poważniejszych remontów. Zauważono w pro-
cesie dotychczasowych prac, że tego typu inwestycje 
odtworzeniowe nie bardzo mieszczą się w regulacjach 

Jakie zmiany w niej się proponuje? One są z jednej 
strony owocem doświadczeń, a z drugiej strony po 
prostu realizacją postulatów poszczególnych intere-
sariuszy zaangażowanych w proces: wnioskodaw-
ców, Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewodów 
i pracowników ministerstwa, którzy tym się zajmują.

Przede wszystkim wprowadza się 2 obszary 
działania IOWISZ: obszar obligatoryjny i obszar fa-
kultatywny. Obligatoryjny jest w przypadku takich 
inwestycji, na które podmiot leczniczy, ale także 
ten, kto chce utworzyć podmiot leczniczy, zamierza 
uzyskać dotację z budżetu państwa, czyli środki 
ministrów, centralnych organów administracji rzą-
dowej, wojewodów, także środki unijne. Pozytywna 
opinia będzie składana wraz z wnioskiem o dotację. 
Jest jeden wyjątek albo grupa wyjątków. To takie 
sytuacje, kiedy inwestycja ma być sfinansowana 
lub współfinansowana z dotacji w wysokości nie 
wyższej niż 1 milion zł – no, chodzi też o to, żeby 
nie rozpraszać wysiłku – kiedy finansowanie ma 
zapewnić minister obrony narodowej albo minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, a także sytu-
acje, kiedy ta wartość jest większa, ale inwestycja 
ma być realizowana na potrzeby obronności lub 
bezpieczeństwa państwa, no bo to jest po prostu 
inny obszar.

Bardzo ważne jest właśnie to, że będzie można 
składać wnioski w ramach tego obszaru fakultatyw-
nego. Można powiedzieć, że generalnie IOWISZ to 
z jednej strony tarcza broniąca nas przed nierozsąd-
nym wydatkowaniem pieniędzy, ale z drugiej strony 
również wsparcie dla tych, którzy chcą zainwestować, 
ale tak do końca nie są pewni, czy pomysł, na któ-
ry wpadli, nawet jeśli dysponują swoimi środkami, 
jest rzeczywiście rozsądny i wpisuje się w potrzeby 
i priorytety w zakresie zdrowia.

Zgodnie z ustawą opinię o celowości inwestycji 
będzie się wydawać na wniosek – i tu są zmiany 
w stosunku do obecnych przepisów – po pierwsze, 
podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą, po drugie – podmiotu, który zamierza 
utworzyć zakład leczniczy, a tak jak powiedziałem, 
dzisiaj była tutaj pewna komplikacja, jeżeli ktoś do-
piero chciał rozpocząć działalność, no i po trzecie 
– podmiotu, który zamierza wykonywać działalność 
leczniczą, jeszcze zanim coś utworzy. To jest bardzo 
istotna zmiana.

Również ważna zmiana to rozszerzenie zakresu 
świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku których 
istnieje możliwość złożenia wniosku. Odchodzimy 
od tego zawężenia do szpitali, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej i POZ. Wszystkie inne obszary także 
będą objęte działaniem IOWISZ-a czy możliwością 
uzyskiwania opinii w ramach tego mechanizmu.
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oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) Wicemarszałek Adam Bielan:

Przedłużam przerwę do godziny 15.30.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 12  

do godziny 15 minut 30)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 799 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Waldemara 
Kraskę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja zebrała się w dniu dzisiejszym, roz-

patrzyła poprawki do ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz nie-
których innych ustaw i prosi Wysoki Senat o poparcie 
wniosków zawartych w pktach 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
12, 14, 15, 16, 17 i 18. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

(Rozmowy na sali)
Poprawki nr 1 i 8 przewidują, że ratownik me-

dyczny oraz pielęgniarka systemu będą mogli udzielić 
świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli 
wymaga on niezwłocznej pomocy, a ze względu na 
stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie 
ma możliwości porozumienia się z jego przedstawi-
cielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

Kto jest za?

dotychczas obowiązujących, i dlatego wprowadza się 
taki nowy obszar. Będzie temu służył nowy kwestiona-
riusz IOWISZ-owy, który zostanie wydany w postaci 
rozporządzenia ministra zdrowia.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt 
poinformować, że Komisja Zdrowia po omówieniu 
projektu zdecydowała się zarekomendować uchwa-
lenie ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Nie.)

Nie. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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.

Zarządzam 40 minut przerwy, do godziny 14.40.
Ale wcześniej pan senator sekretarz przedstawi 

komunikaty.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrze-

nia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do usta-
wy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw, druk se-
nacki nr 799, odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach Senatu w sali nr 179. Dziękuję 
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 09  
do godziny 15 minut 12)
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Głosowania. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

(wicemarszałek A. Bielan) Poprawka nr 11 usuwa regulację określającą liczbę 
funkcjonujących dyspozytorni medycznych w okresie 
do końca 2027 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 14 naprawia błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 7)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 55 – za, 28 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz nie-
których innych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz ustawy o in-
frastrukturze informacji przestrzennej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 794, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 794 A i 794 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia 

sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej dotyczącego ustawy 
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 
oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzen-
nej.

Przedmiotowa ustawa została rozpatrzona przez 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia. 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 doprecyzowuje przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 85 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Poprawki nr 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17 i 18 roz-

szerzają katalog podmiotów, które przetwarzają dane 
w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, oraz wydłużają okres, 
w którym obowiązywać będą dotychczasowe umowy 
na zadania zespołów ratownictwa medycznego, do 
końca I kwartału 2019 r., a także przesuwają termi-
ny wejścia w życie przepisów dotyczących budowy 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego oraz przygotowania i prowadzenia kur-
sów dla dyspozytorów medycznych i wojewódzkich 
koordynatorów ratownictwa medycznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 56 – za, 29 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5 umożliwia prowadzenie 2 dyspozy-

torni medycznych przez wojewodę w województwie 
wielkopolskim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 53 – przeciw,  

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.
Poprawki nr 7 i 13 usuwają przepisy eliminują-

ce podmioty niepubliczne posiadające zespoły ra-
townictwa medycznego z systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
Stwierdzam, że poprawki zostały odrzucone.
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Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

(senator sprawozdawca A. Grabowski) Ustawa została uchwalona na sześćdziesiątym 
pierwszym posiedzeniu Sejmu 13 kwietnia i po-
chodziła z przedłożenia rządowego. Projekt ustawy 
w trakcie głosowania w Sejmie poparło 270 posłów, 
152 było przeciw, 3 się wstrzymało.

W zakresie legislacyjnym ustawa nie budzi żad-
nych zastrzeżeń senackiego Biura Legislacyjnego.

Na posiedzeniu komisji samorządu terytorial-
nego stronę rządową reprezentował pan Marek 
Zagórski, minister cyfryzacji. Wywiązała się krót-
ka dyskusja. Padło kilka pytań do pana ministra, 
który dość kompleksowo odpowiedział na te py-
tania. Jeśli chodzi o tematy, o które senatorowie 
pytali w trakcie krótkiej dyskusji na posiedzeniu 
komisji, na które zwracali uwagę, to jednym z ta-
kich tematów, który się przewijał… To było w zasa-
dzie pytanie, pierwsze pytanie: dlaczego opozycja 
w Sejmie głosowała przeciw temu projektowi usta-
wy? Pan minister Zagórski przedstawił uzasadnie-
nie ze strony opozycji, które on znał, a mianowicie 
takie, że rok temu w trakcie procedowania ustawy 
opozycja zgłaszała pewne zastrzeżenia, które nie 
zostały, że tak powiem, poparte, i konsekwencją 
tego było właśnie głosowanie przeciw temu pro-
jektowi ustawy.

Chwilową dyskusję w trakcie posiedzenia ko-
misji wywołała również kwestia rady społecz-
nej, która… Sekundkę, zaraz sobie to znajdę. 
Była to kwestia Rady Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej. Chodzi o to, że po przejściu tego 
działu do ministerstwa inwestycji i rozwoju pan 
minister będzie miał możliwość wprowadza-
nia zmian kadrowych w tym ciele kolegialnym. 
Jednak minister zwrócił uwagę na to, że po pierw-
sze, jest to ciało kolegialne, ale społeczne, a po 
drugie, w większości składa się ono z członków 
Rady Ministrów, w związku z czym takie zmiany 
raczej nie będą dokonywane.

Większych wątpliwości na posiedzeniu komisji 
ten akt prawny nie budził. Jeśli chodzi o głosowanie 
na posiedzeniu komisji, to 4 senatorów zagłosowało 
za przyjęciem tego projektu bez poprawek, 1 senator 
się wstrzymał od głosu.

To tyle, dziękuję. Jeśli będą jakieś pytania, chętnie 
na nie odpowiem.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Florek: Czy mógłbym zadać drugie 

pytanie…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Za chwilę, za chwilę. Teraz następny sprawoz-

dawca.
Pan senator Grzegorz Peczkis przekaże sprawoz-

danie Komisji Infrastruktury na temat tej ustawy.
Proszę bardzo.

W wyniku głosowania w trakcie posiedzenia komisja 
rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jeśli chodzi o samą ustawę, to celem zmiany 
ustawy o działach administracji rządowej oraz 
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzen-
nej jest przeniesienie spraw infrastruktury prze-
strzennej z działu „informatyzacja” do działu 
„budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Jest ona 
konsekwencją przejęcia przez ministra inwesty-
cji i rozwoju kierowania działem „budownictwo, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo” na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania mi-
nistra inwestycji i rozwoju.

Zmiana ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dzia-
łach administracji rządowej, a dokładnie art. 1 noweli, 
sprowadza się do przeniesienia spraw infrastruktury 
informacji przestrzennej z działu „informatyzacja” do 
działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowa-
nie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

Z kolei zmiany zaproponowane w ustawie z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji prze-
strzennej zakładają, iż za tworzenie i utrzymanie geo-
portalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako 
centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych, 
oraz za prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji 
zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych 
infrastrukturą i nadawanie im jednolitych identyfika-
torów odpowiedzialny będzie główny geodeta kraju. 
O tym mówi art. 2 pkt 2 noweli.

W art. 19 ustawy o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, w powiązaniu z art. 2 pktem 3 noweli, 
wskazano, że to minister właściwy do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa przy pomocy głównego 
geodety kraju, a nie, tak jak dotychczas, minister wła-
ściwy do spraw informatyzacji, wykonuje zadania 
wskazane w art. 18, czyli tworzenie, utrzymywanie 
i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej.

Ponadto w załączniku do ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej, w rozdziale 1 w pkcie 7, 
zaproponowano zmianę polegającą na odwołaniu się 
do aktualnie obowiązującego aktu prawnego…

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, chwilę… Ja bym poprosił o wyciszenie 
rozmów, dobrze? Bo to panu senatorowi przeszka-
dza, musi się przebijać przez ten gwar. Halo! Halo! 
Proszę o wyciszenie rozmów. Proszę bardzo, Panie 
Senatorze.)
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później do innego, teraz wracamy jakby do pierwotnej 
formuły. Pamiętam, że na ten temat była dyskusja, 
kiedy ostatni raz obradowaliśmy na temat ustawy 
o działach. Wtedy ten temat informacji przestrzen-
nej też wzbudzał tego rodzaju pytania. Czy podczas 
posiedzenia komisji była mowa na temat tego, jakie 
jest uzasadnienie tej zmiany właściwie przywraca-
jącej jakiś stan, który był w przeszłości? No, tak ja 
to odbieram, może błędnie to odbieram. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:

Pan minister podczas prezentowania proponowa-
nych zmian wskazał, że chodzi właśnie o tę niefunk-
cjonalną część wprowadzania informacji do geopor-
talu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
Proszę bardzo, pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy. 

Dlaczego w nowej ustawie, którą państwo proponu-
jecie, zabieracie kompetencje głównemu geodecie? 
W ramach reorganizacji przekazujecie część jego 
zadań ministrowi. Czy robicie to dlatego, aby ten 
minister decydował, gdzie mają być zbrojone tere-
ny pod mieszkania w ramach waszego programu 
„Mieszkanie +”?

I drugie pytanie. Czy przepisy zawarte w tym 
projekcie, a dotyczące włączenia dotychczasowych 
zadań ministra cyfryzacji do zadań ministra do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa oznacza likwidację 
czy też początek likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji? 
Bo to ministerstwo, jak widzimy, jest sukcesywnie 
ograniczane, jeżeli chodzi oczywiście o różne ważne 
zadania. I trzeba byłoby jednak, Panie Senatorze, 
w tej sytuacji zastanowić się, jaki jest sens jego dal-
szego funkcjonowania. Tak uważam.

Senator Grzegorz Peczkis:
To może zacznę od drugiego pytania, bo odpo-

wiedź będzie łatwiejsza. W trakcie posiedzenia ko-
misji nie zastanawialiśmy się nad sensem dalszego 

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie! Panowie!
Komisja zajmowała się ustawą z dnia 13 kwietnia 

2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rzą-
dowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji prze-
strzennej, która zmierza do przeniesienia spraw infra-
struktury przestrzennej z działu „informatyzacja” do 
działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowa-
nie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. W zasadzie 
chodzi o to, żeby usprawnić niefunkcjonalną z uwagi 
na działanie część geoportalu, w szczególności tę 
polegającą na wprowadzaniu do niego informacji. 
To usprawnienie pozwoli na zwiększenie funkcjo-
nalności struktur informacji społecznie użytecznych. 
W art. 19 ustawy o infrastrukturze informacji prze-
strzennej wskazano, że to minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa przy pomocy głów-
nego geodety kraju, a nie, jak dotychczas, minister 
właściwy do spraw informatyzacji wykonuje zadania 
wskazane w art. 18, takie jak tworzenie, utrzymanie 
i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej.

W trakcie obrad komisji wypowiadał się pan sena-
tor Florek, wypowiadał się też króciutko pan senator 
Peczkis. Uczestniczący w obradach przedstawiciel 
legislacji nie wniósł żadnych uwag. Po tych 2 krót-
kich wypowiedziach nastąpiło głosowanie. 6 głosów 
było za, 1 senator wstrzymał się od głosu. W obra-
dach komisji uczestniczył również obecny tutaj pan 
minister Zagórski. W zasadzie obradowaliśmy nad 
tym punktem krótko, rzeczowo, bez kontrowersji. 
Dziękuję bardzo.

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

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

Pan senator Jan Maria Jackowski. Pytanie do pana 
senatora Arkadiusza Grabowskiego, jak rozumiem, 
tak?

(Senator Jan Maria Jackowski: Do pana senatora 
Peczkisa.)

Peczkisa? Przepraszam. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Skoro stoi przy trybunce, to od razu zadam py-

tanie. Mianowicie kiedyś ten dział administracji 
rządowej był, zdaje się, inaczej przyporządkowany. 
I skąd teraz ta zmiana, która następuje? Bo ten dział 
najpierw był przypisany do jednego ministerstwa, 
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(senator G. Peczkis) szam pana senatora. Pan minister zaraz będzie miał 
swój czas i myślę, że można go gruntownie na ten 
wskazany temat przepytać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:

Ponieważ jestem członkiem Komisji 
Infrastruktury, to może w takim razie pytanie do 
senatora Grabowskiego. Z mojej strony będzie tylko 
jedno pytanie i o nic więcej nie będę pytał.

Troszeczkę się pogubiłem, więc pytanie moje 
brzmi tak: tworzenie, utrzymanie i rozwijanie in-
frastruktury przestrzennej jest koordynowane przez 
jakiego ministra? Bo ja za bardzo… No, nie potrafię 
już do tego dojść. Tworzenie, utrzymanie, rozwijanie 
infrastruktury przestrzennej – kto to koordynuje? 
Jaki minister?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę, proszę. Oczywiście.

Senator Arkadiusz Grabowski:
W tym momencie cały dział powraca do ministra 

inwestycji i rozwoju. Tak, w tym momencie. Ale tak 
jak tutaj mój przedmówca, kolega senator Peczkis, 
wskazał, tak naprawdę głównym elementem tej usta-
wy jest sprawa owego geoportalu. Na posiedzeniu 
komisji samorządu pan minister Zagórski odnosił się 
do tego. Ja nie podawałem tego pytania, ale takie py-
tanie padło. Jeśli zaś chodzi o geoportal, który funk-
cjonował niejako pod Głównym Urzędem Geodezji 
i Kartografii, to tam były problemy przede wszyst-
kim organizacyjne, dotyczące danych, choćby tych, 
które się na tym geoportalu znajdują, bo nie tylko 
i wyłącznie… bo to są różnego rodzaju dane. Jest 
też kwestia serwerów, umiejscowienia serwerów. To 
padło też w trakcie posiedzenia komisji. Tak naprawdę 
wprowadzana zmiana spowoduje to, że usprawni się 
organizacyjnie działanie tego geoportalu, zarządza-
nie nim. To tyle. Nie wiem, czy wyczerpałem… czy 
zaspokoiłem pana ciekawość, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Florek: Będę pytał panią minister 
czy pana ministra o tę sprawę. Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rybicki, proszę.

funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji. Nie było 
to rozpatrywane.

Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to w trakcie swojej 
wypowiedzi pan senator Florek nawiązywał do te-
matu, o który pan senator pyta. Z tym, że to było jak 
gdyby wyrażenie jego odczuć, intencji i przemyśleń 
wynikających z jego wieloletniego doświadczenia, 
natomiast nie zakończyło się to pytaniem, w związku 
z czym minister na tę wypowiedź nie odpowiadał jak 
na pytanie. Były dosłownie 2 krótkie wypowiedzi na 
posiedzeniu komisji. W związku z tym ja mam pro-
pozycję, Panie Senatorze, żeby, ponieważ jest obecny 
pan minister, panu ministrowi te pytania ewentual-
nie zadać, dlatego że nie było to przedmiotem prac 
komisji.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo serdecz-
nie dziękuję, dlatego że przez wiele lat pracowałem 
w budownictwie i moje pytanie jest zasadne, a nie 
chciałbym przedłużać…)

Oczywiście…
(Senator Władysław Komarnicki: …bo mamy tyl-

ko minutę.)
…nie kwestionuję tego. To jest oczywiste, na-

prawdę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, a czy w tym geoportalu… Jeżeli 

pan nie będzie… Jeżeli to nie było przedmiotem dys-
kusji, to oczywiście zadam to pytanie panu mini-
strowi, który jest obecny na naszym posiedzeniu. 
Rozumiem, że ten geoportal, w którym gromadzone 
są te informacje, jest ogólnie dostępny, i rozumiem, 
że do tego geoportalu są np. wprowadzone wszystkie 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
jakie w Polsce są. Czy nie?

Senator Grzegorz Peczkis:
Znaczy, to… To, że jest ogólnodostępny, to wiem 

na pewno, bo sprawdzałem ostatnio jakąś tam in-
formację i wiem, że można to zrobić. Jeśli chodzi 
o plan zagospodarowania przestrzennego, to jest to 
skomplikowane o tyle, że nie ma obowiązku… że 
przede wszystkim gminy nie mają obowiązku pro-
wadzenia… Nie ma tego, to zostało już wycofane. 
Ale widzę też, że pan minister reaguje. To nie było 
przedmiotem posiedzenia komisji. Bardzo przepra-
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Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
No, takie pytanie nie padło. Powiem szczerze, że 

nikt na posiedzeniu komisji aż tak dociekliwie tego 
nie analizował. Ja myślę że pan minister będzie w sta-
nie na to odpowiedzieć.

Padło ogólnie pytanie, czy ta rada będzie, i pytanie 
dotyczące osób, które tam będą zasiadać. I było za-
pewnienie, że rada dalej będzie jako ciało społeczne 
i nadal będzie funkcjonować. I to, że tak powiem… 
Tzn. na podstawie wypowiedzi pana ministra odczu-
łem, że raczej nie będzie zmian w tej radzie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Marek Zagórski pragnie zabrać 
głos w sprawie ustawy?

(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: Nie, dopiero 
jak będą pytania.)

Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Ponieważ są pytania, Panie Ministrze, ja bym po-
prosił pana na mównicę.

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja zadam pytanie, które zadałem 

senatorowi sprawozdawcy, ale on skierował mnie do 
pana ministra. Moje pytanie dotyczy charakteru tego 
geoportalu. Jakiego rodzaju informacje znajdują się na 
tym geoportalu? Czy są tam na bieżąco aktualizowane 
i wprowadzane miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego opracowane przez gminy? Bo, jak 
wiadomo, to gminy zajmują się tworzeniem prawa 
miejscowego. I czy to jest na tyle na bieżąco, że oby-
watel na przykład w punkcie A może sprawdzić, czy 
w punkcie B w Polsce jest plan dla danego obszaru, 
w jakim zakresie itd., itd., i uzyskać tego rodzaju 
informacje drogą elektroniczną? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję.
Proszę pozostać, Panie Senatorze… Ja mam py-

tanie dotyczące umiejscowienia, w związku z no-
welizacją ustawy, Rady Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej. Taka rada działa przy ministrze cy-
fryzacji. Co z kompetencjami i umiejscowieniem tej 
rady? Czy ona przestanie funkcjonować w ramach 
ministerstwa i będzie na nowo tworzona, czy in gre-
mio przechodzi, razem z zadaniami, jakie były do 
niej przypisane, do nowego ministerstwa?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ta rada jak najbardziej funkcjonuje. Jednakże ona 

w tym momencie, zgodnie z nowelą ustawy, będzie… 
ona przejdzie pod ministerstwo, będzie niejako cia-
łem doradczym w ramach Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, a była do tej pory pod Ministerstwem 
Cyfryzacji. Tak jak wskazywał pan minister Zagórski 
na posiedzeniu komisji, ona składa się… Bo to jest 
ciało społeczne, a nie… Bo też w Sejmie padały takie 
zarzuty, że to jest znowu jakaś walka o stołki i próba, 
że tak powiem, zamiany poszczególnych członków 
tej rady. Ale tak jak wskazał pan minister, większość 
członków tego ciała kolegialnego to są członkowie 
Rady Ministrów. I tutaj nie będzie żadnych przetaso-
wań, a tylko i wyłącznie funkcjonalne przeniesienie, 
tzn. w związku z funkcjonalnością działania po zmia-
nie, po nowelizacji, ta rada będzie, że tak powiem, 
przeniesiona. Tak przynajmniej ja to odebrałem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rybicki jeszcze raz. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Właśnie, chodziło o przeniesienie. Czy to będzie 

zrobione jakimś specjalnym nowym rozporządze-
niem? Czy ona będzie powołana w nowym składzie? 
Jakie będą zasady dalszego funkcjonowania, na pod-
stawie jakich przepisów? Czy tych, które istniały 
w Ministerstwie Cyfryzacji, czy nowych przepisów, 
które zaproponuje minister budownictwa i infrastruk-
tury?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.
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przeznaczyć na to środki z budżetu państwa, sporzą-
dzania dla wszystkich obszarów w gminach w Polsce 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Sądzę, że każdy z obecnych senatorów, pan minister jako 
poseł też, spotyka się na spotkaniach z wyborcami… 
Liczne konflikty wynikają, zwłaszcza w mniejszych 
ośrodkach, na terenie wiejskim, właśnie z braku tych 
miejscowych planów zagospodarowania, z lokowania 
jakiejś uciążliwej produkcji zwierzęcej, jakichś obiektów 
itd. To jest robione na podstawie tzw. WZ-tek i często jest 
tak, że w danej społeczności podzielone są zdania co do 
tego, czy to było tak do końca lege artis, czy nastąpiła 
falandyzacja przepisów prawa, dyskusje na ten temat 
trwają. Innymi słowy, gdyby doprowadzić do sytuacji 
stworzenia mechanizmu, to musiałoby być rozłożone na 
lata… Są biedne gminy wiejskie, w przypadku których 
zlecenie opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przerasta ich możliwości finansowe. A więc 
tutaj musiałby być jakiś wspomagający gminy sposób 
finansowania tego, zwłaszcza wspomagający te bied-
niejsze gminy. Ale wydaje mi się, że to byłby absolutnie 
krok cywilizacyjny w budowaniu ładu przestrzennego 
w Polsce, który jest po prostu konieczny, no bo w tym 
zakresie są pozostałości po różnych systemach i ten ład 
przestrzenny jest taki, jaki jest. Już nie chcę mówić, jaki 
jest. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Co do zasady – pełna zgoda, że brak planów za-

gospodarowania przestrzennego jest jedną z barier, 
także rozwojowych, zwłaszcza w obszarach mniej 
zurbanizowanych. Z kolei w tych zurbanizowanych 
jest innego rodzaju przeszkodą i generuje innego ro-
dzaju problemy, łącznie z takimi, które się kończą 
później różnymi postępowaniami. To jest oczywi-
ście skomplikowany problem, on nie wynika tylko 
i wyłącznie… Nie jest to tylko kwestia ustanowienia 
prawa czy obliga zrobienia czegoś, wiąże się także 
z kwestią problemów społecznych, bo wiadomo, że 
za tym także idą środki. I nie chodzi tylko o środki na 
stworzenie planów zagospodarowania przestrzenne-
go, ale także o konsekwencje finansowe dla właścicieli 
gruntów nieruchomości itd., bo wiąże się to czy mo-
głoby się to wiązać np. z większymi opłatami, podat-
kami itd. Stąd tyle problemów z przeforsowaniem tego 
rozwiązania. Rząd ma tego świadomość, myślę, że 
w ogóle poszczególne rządy miały tego świadomość. 
A o tym, że to jest trudne, świadczy fakt, że do dzisiaj 
tego nie zbudowano. Jednak myślę, że niezależnie od 
tego wątku, bardzo ważnego, istotnym zadaniem jest 
w ogóle zgromadzenie informacji o infrastrukturze 

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:

Panie Senatorze, nie, na tym etapie nie, punkto-
wo – tak. A to dlatego, że obecnie nie ma obowiąz-
ku sporządzenia planów zagospodarowania prze-
strzennego ani też te informacje nie są gromadzone 
w sposób systemowy. Na geoportalu umieszczane są 
informacje podstawowe, to jest informacje, które są 
gromadzone przede wszystkim przez poszczególne 
starostwa powiatowe oraz głównego geodetę kraju. 
To są dane dotyczące ewidencji gruntów i działek 
oraz inne informacje dodatkowe, które mogą być 
obecnie udostępnione. W ogóle cały problem, który 
mamy, polega na tym, że różne warstwy dotyczące 
poszczególnych gruntów, budynków, wszystkich nie-
ruchomości w dalszym ciągu nie są spójne, cały czas 
nad tym pracujemy. Pomimo tego, że cały ten system 
infrastruktury informacji przestrzennej budowany 
od wielu lat kosztował już kilka miliardów złotych, 
w dalszym ciągu nie jesteśmy na tym etapie, żeby to 
doszło do takiego stanu, o którym pan senator mówi. 
Stąd m.in. powrót do koncepcji – powiem to, wyprze-
dzając trochę pytania – zintegrowania odpowiedzial-
ności za te zadania, połączenia w jednym miejscu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja też chciałbym zadać pytanie. 

Czy w tej ewidencji będzie także informacja o wła-
ścicielu, właścicielach?

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie może być.)

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Nie może być.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Nie może.
Jeszcze raz pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, skoro o tym mówimy… Czy nie 

sądzi pan minister, że może warto byłoby się poku-
sić o opracowanie ustawy, projektu czy nowelizacji 
obecnie obowiązujących ustaw, tego już nie wiem, 
tak żeby tego rodzaju dane wprowadzać… żeby było 
takie jedno miejsce, ten geoportal, który pochłonął 
już tyle środków… Chodzi o to, żeby to po prostu 
uregulować w sposób ustawowy, z jakimiś okresami 
dojścia do tego. Wiadomo, że to nie są proste sprawy 
i to wymaga czasu.

Moje drugie pytanie dotyczy tego, że swego czasu 
było głośno o tym, żeby wprowadzić obowiązek, a nawet 



47
60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

(minister M. Zagórski) w zasadzie nie nadzór, rada będzie ciałem doradczym 
ministra właściwego do spraw budownictwa. Marek 
Zagórski przestanie być członkiem rady, po prostu 
nie będę pełnił funkcji jako uprzednio sekretarz stanu 
w ministerstwie do spraw informatyzacji. I to jest naj-
prawdopodobniej jedyna główna zmiana, o której…

(Senator Sławomir Rybicki: A osoby powołane 
przez pana ministra?)

Rada zachowuje ciągłość. Jednak oczywiście nie-
zależnie od tego, czy byśmy tę ustawę zmieniali, czy 
nie, minister właściwy może dokonać zmiany w skła-
dzie rady. Ten tryb nadal tutaj zostaje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam powtórzyć to pytanie, które 

senator Peczkis jakby przekierował do pana?
(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: Gdyby mógł 

pan senator jeszcze raz…)
Bardzo proszę. Panie Ministrze, dlaczego w no-

wej ustawie, którą państwo proponujecie, zabieracie 
kompetencje głównemu geodecie? W ramach reor-
ganizacji przekazujecie część jego zadań ministrowi. 
Czy to dlatego, aby to minister decydował, gdzie mają 
być zbrojone tereny pod mieszkania w ramach wa-
szego programu mieszkaniowego? Jeżeli tak jest, to 
ja w pewnym sensie to rozumiem. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Panie Senatorze, jest dokładnie odwrotnie – nie 

odbieramy kompetencji głównemu geodecie kraju, 
tylko je oddajemy. Zadania związane z geoportalem 
dotychczas były podzielone pomiędzy głównego geo-
detę kraju i ministra właściwego do spraw informaty-
zacji. W tej chwili wszystkie zadania związane z pro-
wadzeniem, z utrzymaniem, z rozwojem geoportalu 
będą w jednym ręku, czyli u głównego geodety kraju.

(Senator Władysław Komarnicki: Ja rozumiem, 
że ta reorganizacja ma usprawnić…)

Tak, ma usprawnić. System teleinformatyczny, 
którym zarządza główny geodeta kraju, obejmuje 
dane podstawowe, ale i portal informacyjny, na 
którym są prezentowane te dane. Czyli dane gro-
madzone przez głównego geodetę kraju w różny 

i o nieruchomościach, uporządkowanie tego wreszcie, 
zakończenie istnienia systemu, w którym był taki mo-
ment, że na trzysta kilkadziesiąt powiatów mieliśmy 
bodajże 130 różnych systemów gromadzenia danych 
o nieruchomościach, dlatego że nie było skoordyno-
wanej polityki w tym zakresie. Ta ustawa jest także 
w pewnym sensie przyznaniem się do tego, że funk-
cjonowało to w takim rozbiciu – minister cyfryzacji 
odpowiadał za utrzymanie geoportalu, inny minister 
nadzorował Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii odpowiadał za 
gromadzenie części danych, za gromadzenie części 
danych odpowiadały też starostwa i wreszcie inny 
minister odpowiadał za gospodarowanie przestrzenne 
i budownictwo. No, jest to efekt refleksji nad tym, że 
powinniśmy to jednak uporządkować i skoncentro-
wać to w jednym miejscu. I taki jest sens tej zmiany.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, powrócę do pytania, które kiero-

wałem wcześniej, o Radę Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej. To niby jest drobiazg, ale ponieważ 
dotyczy spraw personalnych, to jednak chciałbym 
zapytać, jaki będzie los tej rady i jej członków, bo 
część wchodzi jakby z urzędu do tej rady, a część była 
powoływana przez pana. A więc gdy kompetencja 
przechodzi do innego ministra, to jakie będą losy 
składu obecnej rady?

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Mogę powiedzieć, że jeden członek rady się zmie-

ni na pewno, minister…
(Senator Sławomir Rybicki: Minister cyfryzacji, 

ale…)
Nawet nie, bo minister nie jest… Rada i zasady 

jej funkcjonowania są opisane w ustawie. My w tym 
zakresie nie zmieniamy ustawy, my tylko przenosimy 
kompetencje, nadzór nad tą częścią administracji. To 
zadanie w ramach administracji publicznej, które do-
tychczas było w dziale „informatyzacja”, przenosimy 
do działu budownictwa – i tylko tyle. To w tym zakre-
sie zmieniamy ustawę. Nadal będzie funkcjonowała 
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej, konse-
kwencją tej zmiany będzie tylko to, że nadzór będzie 
sprawował minister właściwy do spraw budownictwa, 
a nie minister właściwy do spraw informatyzacji. No, 
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(minister M. Zagórski) jest ewidencja gruntów, budynków, że są zbierane 
wszystkie dane o nieruchomościach… Łączenie 
tego z innymi zadaniami, kwestiami, takimi jak 
np. podatek katastralny, nie ma żadnego sensu. 
Dane się zbiera, a ten zbiór przede wszystkim ma 
służyć temu, żeby lepiej gospodarować, żeby się 
gospodarka mogła rozwijać. Trzeba pamiętać i na 
to trzeba zwrócić uwagę, że brak dostępnej infor-
macji o nieruchomościach – nie tylko brak pla-
nów gospodarowania przestrzennego, ale w ogó-
le brak informacji – jest barierą. Szybki dostęp 
do tej informacji usprawnia obieg gospodarczy. 
W związku z tym musimy to robić z tego powo-
du, a nie dlatego, że mamy jakieś plany związane 
z opodatkowaniem. Myślę, że gdyby ktoś miał 
zamiar wprowadzić taki podatek, toby sobie bez 
geoportalu poradził.

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

Senator Piotr Florek:

Dziękuję.
Panie Ministrze, mamy w Polsce świetną, zin-

formatyzowaną ewidencję gruntów. I taka dygresja 
odnośnie do tego podatku katastralnego. To jest naj-
bardziej sprawiedliwe – bogaci płacą więcej, biedni 
płacą mniej. Bo to jest podatek od wartości… Ale 
trudno będzie przekonać wszystkich w Polsce do tego, 
że to jest sprawiedliwy podatek i że w tym kierunku 
trzeba iść.

Panie Ministrze, tu chodzi o 2 ustawy. Ta o dzia-
łach to jest sprawa jasna; mnie chodzi o tę ustawę 
drugą, o infrastrukturze informacji przestrzennej. 
Art. 13 mówi, że główny geodeta kraju tworzy 
i utrzymuje geoportal infrastruktury itd. I dobrze. 
Teraz, Panie Ministrze, przeskoczę do art. 19, 
który mówi, że minister właściwy do spraw bu-
downictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, 
o których mowa w art. 18, przy pomocy główne-
go geodety kraju. Czyli scedowaliśmy wszystko, 
geoportal i wszystko inne, na głównego geodetę 
kraju, ministra budownictwa. No, pięknie, ładnie. 
Ale odwołujemy się tu do art. 18, czyli mówimy, 
że minister właściwy do spraw budownictwa itd. 
wykonuje zadania, o których mowa w art. 18, przy 
pomocy głównego geodety kraju. I teraz przeska-
kuję do art. 18, bo to mnie zaciekawiło. W art. 18 
jest jedna zmiana… Tam są 2 ustępy i w ust. 2 jest 
zmiana polegająca na tym, że za ministra informa-
tyzacji wchodzi oczywiście minister budownictwa. 
To jest jedna zmiana.

sposób – nie ma sensu w tej chwili o tym opowia-
dać – m.in. te dane, które są pobierane ze starostw 
i gromadzone lokalnie, dane chociażby z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do-
tyczące np. ewidencji działek i wszystkie dane 
dotyczące nieruchomości, które są zgromadzone, 
to wszystko jest razem z tym portalem, który się 
nazywa geoportal. Geoportal jest mechanizmem, 
platformą do prezentowania i wyświetlania tych 
danych, pobierania tych danych przez obywateli. 
I to wszystko jest utrzymywane w ramach jednej 
infrastruktury teleinformatycznej, która jest zloka-
lizowana na tych samych serwerach, w tym samym 
miejscu prowadzonym przez głównego geodetę kra-
ju. A jeżeli będzie to w jednych rękach, to będzie 
zdecydowanie sprawniej.

(Senator Władysław Komarnicki: Skoro taka jest 
intencja, to dziękuję, nie mam pytań.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję.
Panie Ministrze, mam pytanie, które się pojawia 

na spotkaniach z wyborcami. Otóż ciągle wisi nad 
nami widmo podatku katastralnego, o którym od 
czasu do czasu różne takie, że tak powiem, sensa-
cyjne informacje krążą. Czy pan minister może, 
z mocą autorytetu rządu, powiedzieć, że obecny 
rząd nie prowadzi żadnych prac nad podatkiem 
katastralnym? Tego rodzaju informacje są rozpo-
wszechniane czy pojawiają się w przestrzeni pu-
blicznej i budzą uzasadniony niepokój obywateli. 
Mam więc pytanie: czy pan minister może powie-
dzieć, że takich prac nie ma i że ten geoportal ab-
solutnie nie jest związany z jakimikolwiek studial-
nymi pracami nad tego rodzaju przedsięwzięciem? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pytanie jest sugestią. Trzeba by zapytać, czy są 

prowadzone.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Żadnego tego typu widma nie dostrzegam i nie 

krąży ono, nie ma takich prac. Fakt, że tworzona 



49
60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

(senator P. Florek) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, dziękuję.
(Senator Piotr Florek: Niestety, muszę…)
Dobrze, rozumiem. Pan minister…
(Senator Piotr Florek: No niestety, Panie 

Ministrze, tu nie ma według mnie…)
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Art. 18 ustawy składa się z 2 ustępów: ust. 1 

i ust. 2. Nowelizacja zmienia ust. 2, w którym wpro-
wadza zamiast ministra właściwego do spraw infor-
matyzacji ministra właściwego do spraw budownic-
twa. Okej. Ale jeszcze raz czytam ust. 1…

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:

Panie Senatorze, ale ja to rozumiem. Chcę panu 
jeszcze raz powiedzieć, że w art. 2 ustawy, tej ustawy, 
która dzisiaj jest przedkładana, w zmianie pierwszej 
jest… Brzmi on następująco, dokładnie przeczytam: 
„użyte w art. 6, w art. 13 w ust. 5, w art. 18 – i następ-
nych artykułach – w różnych przypadkach wyrazy 
«minister właściwy do spraw informatyzacji» zastę-
puje się użytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami «minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego»”. 
Czyli jeżeli są odwołania… jeżeli pan senator od-
wołuje się do starego tekstu i tam nie ma tej zmiany, 
to ta zmiana powinna być wypadkową tej zmiany 
wprowadzanej w art. 2 ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
(Senator Piotr Florek: Proszę, Panie Ministrze…)
Pan senator jeszcze raz, tak?

Senator Piotr Florek:
W każdym razie uważam, że ten zapis powinien 

być inny, ale powinni się na ten temat wypowiedzieć 
prawnicy. Przyjmuję pana wyjaśnienia, że tak to moż-
na interpretować, jak pan powiedział, również w ten 
sposób, ale również można by było w ten sam sposób 
co ja. Tak że dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Można interpretować bez zmiany nazwy. 

Dobrze… Ale pan minister uważa, że tu nie ma pro-
blemu. W związku z tym, Panie Senatorze, to trzeba 
przyjąć.

Ale cóż mówi art. 18 w ust. 1? „Tworzenie, utrzy-
mywanie – to właściwie było moje pytanie do pana 
sprawozdawcy – i rozwijanie infrastruktury jest ko-
ordynowane przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji”. Art. 18: „tworzenie, utrzymywanie 
i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez 
ministra właściwego do spraw informatyzacji”. Czy 
to po prostu jest błąd, że to nie zostało tutaj zmie-
nione, czy rzeczywiście ma być tak, że jednak nie 
wszystkie zadania trafiają do ministra budownic-
twa i to koordynowanie pozostanie w takim razie 
u ministra informatyzacji? To, szczerze mówiąc, 
doczytałem wczoraj wieczorem i nie miałem okazji 
na posiedzeniu komisji o to zapytać, a mam wąt-
pliwości. Musiałby pan znaleźć w ustawie art. 18.

(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: Będę mu-
siał poprosić o pomoc współpracowników, jeżeli pan 
marszałek pozwoli.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, proszę 
bardzo.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo jeżeli tak 

jest, to jeszcze można to poprawić.)
(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: Rozumiem, 

że pan senator odwołuje się do tekstu głównego usta-
wy, tak?)

Jeszcze raz. Jesteśmy oczywiście w ustawie o in-
frastrukturze informacji przestrzennej, tak? Mówię 
o tej ustawie, o ustawie o infrastrukturze informacji 
przestrzennej. I art. 18. Zacytuję go jeszcze raz: „two-
rzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest 
koordynowane”…

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Ja rozumiem, Panie Senatorze, o co pan pyta, jednak 

staram się to odnaleźć. Niestety, nie mamy tego w tej 
chwili… Mamy? Przepraszam, muszę się skonsultować.

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, że tak długo to trwało, ale chcia-

łem mieć pewność. My to tak rozumiemy… Teraz 
patrzę na tę zmianę ustawy o działach, w której 
mówimy, że w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o in-
frastrukturze informacji przestrzennej wprowadza 
się następujące zmiany… Dalej mówimy, że uży-
te w art. 6 itd., itd. – w tym odwołujemy się do 
art. 18 – w różnych przypadkach wyrazy „minister 
właściwy do spraw informatyzacji” zastępuje się 
użytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa”. Czyli nie ma tutaj pomyłki.

(Senator Piotr Florek: Nie, Panie Ministrze…)
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okazję krytykować wtenczas bardzo mocno – że to 
jest kompletnie niepotrzebne, że to jest kolejna admi-
nistracja, że mamy ewidencję gruntu. Mówiłem i to, co 
w tej chwili mówimy o głównym geodecie kraju. No 
i miał być Krajowy Zasób Nieruchomości, który miał 
właśnie przyspieszyć te wszystkie działania. No i teraz 
kolejna zmiana, znowu. Szukam. Otóż w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa po zmianie premiera po-
została już tylko infrastruktura i powstało Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. 

Zadawałem wtenczas pytanie na posiedzeniu ko-
misji albo na posiedzeniu plenarnym, już nie pamię-
tam, gdzie właściwie jest ten dział „zagospodarowanie 
przestrzenne i budownictwo”. Najpierw się ukazało 
rozporządzenie, że on jest u pana ministra infra-
struktury, czyli w takim razie zostaje u pana ministra 
Adamczyka. Z tego co pamiętam, minęło kilkanaście 
dni, jak mi wyjaśniono… I rzeczywiście, ja to spraw-
dziłem, bo ono było od 12 stycznia do 23 stycznia. 
23 stycznia okazało się, że trzeba to jednak przenieść 
do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, do pana mini-
stra, moim zdaniem z tego powodu, że Krajowy Zasób 
Nieruchomości i „Mieszkanie +, jak się okazuje, nie 
ruszą, jeżeli nie będzie tych informacji, tych szczegól-
nie ważnych informacji, które są w ewidencji gruntów 
i budynków, czyli w tym, co prowadzi główny geodeta 
kraju. A więc po kilkunastu dniach to zmieniono.

No i teraz oczywiście następuje kolejna zmiana, 
przeniesienie tego z działu „informatyzacja” do dzia-
łu „budownictwo”, czyli to, o czym dzisiaj znowu 
dyskutujemy. Konsekwencją tej zmiany jest to, że 
teraz to nie minister właściwy do spraw informaty-
zacji, ale… Bo tu zapisane jest, że geoportal tworzy 
i utrzymuje główny geodeta kraju, zatem wróciliśmy 
poniekąd do… To jest niby dział „budownictwo”, ale 
główny geodeta kraju będzie się tym zajmował.

No i, proszę państwa, skąd te zmiany? No, pan 
minister to tutaj troszeczkę wyjaśnił. Ano po to, żeby 
cokolwiek ruszyło. Tak jak mówiliśmy 2,5 roku temu 
czy też po zmianie tej ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości, nic nie ruszyło. Kiedyś na posiedzeniu 
zwróciłem się do pana ministra i dostałem odpowiedź 
odnośnie do Krajowego Zasobu Nieruchomości. To 
jest stan na 19 lutego tego roku. Pytanie było takie: ile 
umów Krajowy Zasób Nieruchomości zawarł z po-
szczególnymi gminami? No i się okazało, że nie zawarł 
żadnej, że zawarł tylko 3 umowy przedwstępne. Mam 
to pismo, te gminy są tu wymienione. A więc szumnie 
zapowiadany program „Mieszkanie +”, szumnie zapo-
wiadany KZN, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości, 
okazał się bublem, co do czego nie mieliśmy zresztą 
wątpliwości. Jak to uchwalaliśmy, mówiliśmy, że to 
jest niepotrzebne absolutnie, a te zadania były szeroko 
zakrojone. Co ten Krajowy Zasób Nieruchomości miał 
robić? Miał skupować grunty, miały być przekazy-
wane, jak pamiętamy, grunty Lasów Państwowych 

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:

Też chcę powiedzieć, że biura legislacyjne Sejmu 
i Senatu…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …nie mia-
ły…)

…w tej sprawie nie miały uwag.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Nie miały uwag co do zapisów legislacyjnych.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: Dziękuję 

bardzo.)
Otwieram dyskusję.
(Senator Piotr Florek: To ja się zapisuję.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, ta nowelizacja, dotyczy właściwie 
2 ustaw. Nowelizacja pierwszej ustawy, tej o działach, 
jest bardzo prosta i krótka. „Infrastruktura informacji 
przestrzennej” została dodana do zadań ministerstwa 
budownictwa, a z działu „informatyzacja” ta „infra-
struktura informacji przestrzennej” została usunięta. 
W związku z tym to bardzo krótka nowelizacja.

A sprawa dotyczy, szczególnie jeżeli chodzi o mery-
toryczne sprawy, drugiej ustawy, ustawy o infrastruktu-
rze informacji przestrzennej. Ja próbowałem się mniej 
więcej zorientować, po co te zmiany, dlaczego, i szuka-
łem, gdzie są zadania ministra budownictwa, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa oraz jak się do tego ma główny geodeta kraju. 
No i zacząłem patrzeć, jak to wyglądało do tej pory. 
Do 8 grudnia 2015 r. było Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju i w tym ministerstwie infrastruktury były 
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie prze-
strzenne oraz mieszkalnictwo. Potem, jak został powo-
łany nowy rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd PiS, 
powołano Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem. No 
i w tym ministerstwie też był dział „budownictwo”. Pan 
minister miał budownictwo, łączność i transport, takie 
3 działy, jeżeli chodzi o administrację. No i wtenczas 
była też szumna zapowiedź programu „Mieszkanie +”, 
również pana ministra Adamczyka. To miał być taki 
priorytet. Zostały podjęte specjalne działania, bo 20 lip-
ca 2017 r. została przyjęta ustawa o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości, powołano państwową osobę prawną: 
państwowy zasób nieruchomości. Ja go tutaj miałem 
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(senator P. Florek) deksu. Zmiany dotyczą regulacji odnoszących się do 
instytucji przedawnienia roszczeń przysługujących 
przeciwko konsumentom. Te regulacje w obecnym 
stanie prawnym zawierają się w art. 117 §2. My pro-
ponujemy dopisanie art. 117 §21.

Propozycja ta wynika z tego, że w obecnym stanie 
prawnym, jeżeli chodzi o instytucję przedawnienia, 
jest tak, że kiedy upływa termin przedawnienia, to 
dłużnik, osoba, przeciwko której przysługuje to rosz-
czenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba 
że – jak to mamy obecnie w ustawie – zrzeknie się 
korzystania z zarzutu przedawnienia.

Proszę zwrócić uwagę na to, że ten artykuł jest za-
pisany przy użyciu trudnego języka: chyba że zrzek-
nie się korzystania z zarzutu przedawnienia. Chodzi 
o zarzut peremptoryjny, czyli o uprawnienie dłużnika 
do tego, żeby nie musiał on wykonywać roszczenia.

Jeżeli chodzi o terminy przedawnienia, to będę 
jeszcze o nich mówił, bo też je skracamy. Terminy 
przedawnienia, nawet jak już upłyną… Niezależnie od 
tego, czy to jest termin ogólny przedawnienia, który 
wynosi obecnie 10 lat – my wprowadzamy tu 6 lat – czy 
krótszy termin, jest tak, że nawet jeżeli on upłynie, a to 
może być np. 10 lat lub 2 lata, to roszczenie nie wygasa. 
Roszczenie cały czas jest aktywne, jeżeli można tak 
powiedzieć. Dłużnik cały czas żyje z tym roszczeniem.

Propozycja, którą niejako otrzymaliśmy z Sejmu 
i z którą się zgadzamy, sprowadza się do tego, żeby 
z tej ogólnej zasady wyłączyć konsumentów, tzn. żeby 
w momencie, kiedy upłynie termin przedawnienia – 
zawsze jest warunek, że najpierw musi upłynąć ter-
min przedawnienia – konsumenci nie byli zmuszeni 
do podniesienia zarzutu przedawnienia. I wtedy nie-
jako z automatu, w momencie, kiedy upłynie termin 
przedawnienia, to roszczenie wygaśnie. Bo, tak jak 
powiedziałem wcześniej, gdyby nie postawili takiego 
zarzutu, to oczywiście to roszczenie cały czas byłoby 
aktualne, aktywne.

Komisja oczywiście zastanawiała się nad argu-
mentami. Wczytywaliśmy się też w ratio legis tej 
ustawy, tego przedłożenia. Należałoby tu z pewnością 
sięgnąć do definicji konsumenta. Ta definicja – mó-
wimy tu językiem legislacyjnym, językiem prawni-
czym – znajduje się w art. 221 kodeksu cywilnego. 
Jest tam informacja, że konsument to osoba fizyczna 
będąca w określonej relacji względem przedsiębiorcy. 
Z tej definicji wynika też, że możliwości dochodzenia 
roszczeń są nierówne i że w lepszej sytuacji zawsze 
jest przedsiębiorca. Jest to podmiot mający z definicji 
więcej instrumentów, więcej możliwości dochodze-
nia roszczeń. Jeżeli chodzi o konsumenta, którym, 
tak jak właśnie powiedziałem, jest osoba fizyczna, to 
ta trudność oczywiście jest większa. I stąd właśnie 
ta propozycja, żeby niejako z automatu wyłączyć tę 
grupę, po prostu nie trzeba domagać się zaspokojenia 
roszczenia, bo to niejako z automatu się stanie.

i innych podmiotów, np. PKP, wszyscy mieli je prze-
kazywać, a on potem miał też mieć z tego pieniądze, 
miał inwestować, uzbroić te tereny, żeby można było 
budować mieszkania itd. No, mówiliśmy, że nic z tego 
nie wyjdzie. Dzisiaj już wiemy, że nic z tego nie wy-
szło, a w takim razie konieczna jest kolejna zmiana. 
No, zmarnowano tylko trochę czasu, ale to nie nasz 
problem, tylko pana ministra. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy 

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 792, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 792 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Stanisława Gogacza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym wyrazić radość z tego powodu, że je-

stem sprawozdawcą w przypadku tego właśnie przed-
łożenia. Jest to sprawozdanie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, zawarte w druku nr 792 A, a dotyczące 
druku senackiego nr 792. To sprawozdanie dotyczy 
przedłożenia rządowego, które wpłynęło do Sejmu. 
Sejm uchwalił tę ustawę w dniu 13 kwietnia 2018 r. 
Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. komisje 
wnoszą, by Wysoki Senat raczył uchwalić załączony 
projekt uchwały.

Jeżeli chodzi o istotę zmian, które wprowadza ta 
nowelizacja, to chodzi tu o kilka aktów prawnych, kil-
ka ustaw. Przede wszystkim chodzi o kodeks cywilny, 
kodeks postępowania cywilnego i ustawę o postępo-
waniu egzekucyjnym. Są też inne przepisy, których 
wprowadzenie jest konsekwencją zmian.

Jeżeli chodzi o kodeks cywilny, to nowe regulacje 
wiążą się przede wszystkim z art. 117 §2 tego ko-
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) ny zmierzają do tego, ażeby w sytuacji, kiedy… 
Wprowadzono do kodeksu postępowania cywilne-
go nowe regulacje, które zmierzają do tego, że ko-
mornik może powiadomić sąd drogą elektroniczną 
o tym, że konto, rachunek dłużnika – oczywiście 
mowa tu o wielkości, na którą opiewa wierzytel-
ność – może być drogą elektroniczną zablokowany. 
Tylko problem polega na tym, że w momencie, kiedy 
jest zablokowane konto, bank, zgodnie z obecnymi 
zapisami, może w terminie 7 dni – jest nawet za-
pis, że niezwłocznie, czyli niezwłocznie w terminie 
7 dni – przekazać te środki na konto komornika. 
Tymczasem jeżeli chodzi o komornika, to komor-
nik jest już zobowiązany w ciągu 4 dni przelać te 
środki na konto wierzyciela. A problem polega na 
tym, że to wszystko dzieje się elektronicznie. Tu 
mówimy o 4 dniach, tu mówimy o terminie 7 dni… 
Tymczasem dłużnik powiadamiany jest za pomocą 
operatora pocztowego, tradycyjną pocztą. I w uza-
sadnieniu zwraca się właśnie uwagę na to, że bar-
dzo często może być tak, że dłużnik dowiaduje się 
o wszystkim już po zajęciu jego konta. I problem 
polega na tym, że nie może on skorzystać ze środków 
obrony. No, wymienia się tu takie środki obrony 
jak skarga na czynności komornika czy też pozew 
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalno-
ści. I oczywiście wszystkie środki prawne, środki 
obrony, którymi mógłby dysponować dłużnik, nie są 
w takim momencie wykorzystane. I z tego wynika 
ta propozycja, ta zmiana, zgodnie z którą nie w ter-
minie 7 dni, tylko dopiero po upływie 7 dni bank 
może dokonać wspomnianej czynności.

Jeżeli chodzi o inne zapisy, o inne… No, artykuł 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym to też jest kon-
sekwencja tego, że po upływie 7 dni… Wydłużamy 
ten termin.

Art. 4, ustawa o udostępnieniu informacji gospo-
darczej i wymianie danych gospodarczych… Tu też 
jest zapis dotyczący tego, że… Było co prawda 10 lat, 
teraz, jeżeli chodzi o udostępnienie informacji, usuwa 
się te informacje w ciągu krótszego czasu.

Artykuły dotyczące… No, jeżeli chodzi o pozosta-
łe artykuły, to jest to już konsekwencja tych zmian, 
które tu przedstawiłem, i na posiedzeniu komisji już 
o tym w zasadzie nie dyskutowaliśmy.

Tak że bardzo proszę o przyjęcie propozycji tych 
zmian i o przyjęcie tej ustawy, tak jak ona jest zawarta 
w druku senackim nr 792. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

pana senatora sprawozdawcy.
I ja mam od razu pytanie. Panie Senatorze, czy te 

zmiany dotyczą zadłużenia alimentacyjnego?

Kolejna zmiana w tym przedłożeniu, które mam 
zaszczyt przedstawiać, to jest zmiana art. 118. Już de-
likatnie o tym wspomniałem. I w tym art. 118 skraca-
my termin przedawnienia roszczenia z 10 lat do 6 lat, 
jeżeli chodzi o termin ogólny. To tłumaczone jest tym, 
i większość komisji się z tym oczywiście zgodziła, że 
zbyt długie terminy od momentu powstania roszczenia 
mogą jednak wpływać na to, że pewne szczegóły, pewne 
zachowania, pewne dowody dotyczące powstania tego 
roszczenia mogą po prostu zaniknąć. Poza tym podkre-
śla się też to, że jednak my, ustawodawcy, którzy normy 
prawne przygotowujemy, musimy mieć również na uwa-
dze to, że ustawa powinna się przyczyniać, rozwiązania 
prawne powinny się przyczyniać do tego, żeby stosun-
ki prawne, jakie są między podmiotami – a mówimy 
tu o stosunku prawnym, jaki jest między dłużnikiem 
a wierzycielem, gdzie zaistniało roszczenie – cechowała 
pewność i jakaś stabilność. To jest też oczywiście bar-
dzo ważne, jeżeli chodzi o stosunki społeczne szeroko 
rozumiane. Ten argument został przedstawiony.

I jeszcze przy okazji art. 118 chcę zwrócić uwagę, 
że wprowadzono taki zapis, który mówi o tym, że ter-
min przedawnienia, jeżeli chodzi o okresy przedaw-
nienia dłuższe niż 2 lata, mija wraz z końcem roku 
kalendarzowego. Oczywiście na posiedzeniu komisji 
ktoś zapytał, co wtedy, jeżeli 1 stycznia powstanie to 
roszczenie. No, to jest niejako na korzyść dochodze-
nia tego roszczenia, jeszcze prawie cały rok, czy też 
odpowiednio, jeżeli to będzie krótszy czas…

Jeżeli chodzi o kodeks cywilny, to kolejna jest 
zmiana w art. 125, ale to już jest, o ile pamiętam, kon-
sekwencja tych wcześniejszych zmian, czyli zamiany 
okresu przedawnienia z 10 na 6 lat. I mamy bardzo 
ważny art. 568 kodeksu cywilnego, który mówi 
o sprzedaży ruchomej rzeczy używanej. I to jest też 
bardzo ważny fakt przy tej okazji, że jeżeli chodzi o tę 
kwestię, mamy również wskazania co do prawa unij-
nego, a konkretnie jeżeli chodzi o wyrok trybunału 
w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów 
konsumpcyjnych itd. W świetle wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 
2017 r. w tej sprawie mamy wskazania, ażeby to rosz-
czenie z rękojmi, jaką jest objęta sprzedaż ruchomej 
rzeczy używanej, nie było krótsze niż 2 lata. I stąd ta 
zaproponowana zmiana, że jeżeli chodzi o art. 568, 
dopisujemy następujące stwierdzenie „w §1 zdanie 
pierwsze”. A w tym §1 zdaniu pierwszym jest mowa 
o tym, że dodajemy jeszcze rok do obecnego roku, 
czyli że zabezpieczenie z rękojmi, tzn. to roszczenie 
wynikające z zakupu ruchomej rzeczy używanej, nie 
może wygasnąć wcześniej – gdyby chodziło o jakieś 
wady dotyczące tej rzeczy – niż po 2 latach.

Kolejne zmiany dotyczą już następnego kodek-
su, kodeksu postępowania cywilnego. I tu te zmia-
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję, Panie 

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

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan minister Piebiak pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Odpowiem na py-
tania.)

To proszę bardzo, jeżeli można.
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo. To ja ponowię to pytanie, które 

zadałem panu senatorowi sprawozdawcy. Otóż ten 
projekt przewiduje błyskawiczne przelewanie przez 
bank bieżących alimentów i rent, bez tego siedmio-
dniowego okresu pozostawania ich na rachunku ban-
kowym. Ale nic nie mówi o rentach zaległych. Dla 
mnie, kiedy dostałem tego maila od obywatela, było 
dość zaskakujące to, że pisze się o rentach bieżących, 
w których przypadku być może nie ma potrzeby eg-
zekucji, bo jest jakieś niewielkie opóźnienie, a nie 
wymienia się rent zaległych, które rzeczywiście mogą 
podlegać takiej egzekucji. Dlaczego nie ujęli państwo 
tego sformułowania, że także renty zaległe są zwol-
nione z tego 7-dniowego okresu? Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Użycie sformułowania, z którego 

wynika, że chodzi o bieżące alimenty lub też renty, 
jest całkowicie zamierzone przez projektodawcę, czyli 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w projekcie rzą-
dowym, a to dlatego, że to jest odstępstwo od zasady. 
Zasadą jest to, że musi być czas, minimum ten tydzień, 
na to, żeby ewentualnie móc zablokować egzekucję, 
jeżeli są odpowiednie podstawy, poprzez wytoczenie 
powództwa przeciwegzekucyjnego, złożenie wniosku 
o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia eg-
zekucji. I to jest minimum tydzień. W przypadku rent 
i alimentów, ale bieżących, odstępujemy od tej zasady, 

Senator Stanisław Gogacz:

Nie, dlatego że… Mogę od razu panu marszałko-
wi… Dziwnie, akurat na tej stronie miałem otwarte. 
Art. 8892 brzmi: „Bank przekazuje środki pieniężne 
z zajętego rachunku na rachunek bankowy komor-
nika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w ra-
zie egzekucji bieżących, alimentów lub rent bank 
niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego 
rachunku na rachunek bankowy komornika”. Czyli 
nie dotyczą tego.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo. Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam takie py-

tanie. Przyznam się szczerze, że dostałem je e-mailem. 
Tu chodzi o taką kwestię: jest mowa o tym, że nie ma 
wspomnianego 7-dniowego czasu na to, żeby te pie-
niądze były na koncie, w przypadku rent bieżących. 
Tak się to określa: renty bieżące. Do mnie zwrócił 
się pewien obywatel, który chciałby wprowadzenia 
poprawki, i to wydaje się dość logiczne, tak żeby to 
dotyczyło także rent zaległych, bo przecież komornik 
prowadzi egzekucję raczej rent zaległych, a nie bieżą-
cych. Dlaczego wnioskodawcy tej ustawy czy jej auto-
rzy nie piszą tam o rentach zaległych, tylko o rentach 
bieżących? Czy pan mógłby to wyjaśnić? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Senator Stanisław Gogacz:
To jest kodeks postępowania cywilnego… Tak?
(Senator Jan Filip Libicki: Cywilnego. Jeżeli…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Jeżeli to będzie panu sprawiało trudność, to ja po 

prostu zapytam o to przedstawiciela rządu, cytując 
zresztą tego maila, którego dostałem. Dziękuję bar-
dzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Tak będzie chyba najlepiej, ja nie chcę tutaj uogól-

niać odpowiedzi.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zabiorę głos w sprawie fragmentarycznej, wszak-

że zauważając, że ta ustawa jest potrzebna, koniecz-
na, rzeczywiście obroni osobę słabszą przed różnego 
rodzaju podchodami, również ze strony firm windy-
kacyjnych, które, co prawda na zasadzie słusznej po-
winności, moim zdaniem nieustannie przekraczają za-
sady współżycia społecznego, atakując konsumentów 
w dzień, w nocy, różnymi technikami, po wielu latach.

Wydaje mi się, że w tej ustawie, która generalnie 
zmniejsza czas przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, 
w jednej sprawie ten czas powinien być wydłużony, 
mianowicie w zakresie świadczeń i roszczeń alimenta-
cyjnych. Wynika to z faktu, że dzisiaj jest to poważna 
dolegliwość społeczna, powiedziałbym, że potęgują-
ca się w miarę wzrastania wolności i swobód obywa-
telskich. Dotychczas przyjmowało się 3-letni okres 
przedawnienia tych roszczeń. Wystarczy przepracować 
ten czas w oddali od Polski, choćby w wielu krajach 
Unii Europejskiej, żeby te roszczenia ulegały przedaw-
nieniu. Nie jest to trudne. Do tego sądy w momencie 
składnia wniosków roszczeniowych, na ogół przez 
matki, domagają się ustalenia adresu zobowiązanego. 
No cóż, osoba zajęta wychowaniem dziecka nie ma 
takich możliwości mobilnych, aby udać się do Anglii, 
by na tym liberalnym rynku poszukiwać osoby zobo-
wiązanej. Nie ma też stosownych umów w tym zakresie 
między stronami, aczkolwiek jest uznawanie tytułów 
– ale tylko tytułów sądowych, egzekucyjnych już nie. 
W związku z tym to zjawisko wywołuje olbrzymie 
zadłużenia. I wręcz stanowi to swoistą zgodę państwa 
na to, żeby osoba słabsza w tym przypadku po 3 latach 
traciła uprawnienia na zasadach ogólnych.

Ważne jest przy tym to, że ta sprawa dotyczy rów-
nież takiego wierzyciela, jakim jest poniekąd Skarb 
Państwa, czyli Fundusz Alimentacyjny. Bo to właśnie 
Fundusz Alimentacyjny rejestruje wielkość zobowią-
zań dłużników alimentacyjnych – których zastępuje 
jako ojciec, oczywiście w ograniczonej formie – na 
mniej więcej 10 miliardów zł. Zatem nie może być 
tolerancji czasowej dla przedawnienia tych roszczeń.

Pozwalam sobie złożyć poprawkę, aby zwiększyć 
ten okres do normy standardowej, z 3 do 6 lat, po 
nim następowałoby przedawnienie zarówno roszczeń 
o świadczenia alimentacyjne, jak i roszczeń o alimen-
ty. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana*.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator Grzegorz 
Czelej. Przemówienie w załączeniu.

ponieważ uważamy, że są względy społeczne, które 
powodują, że te pieniądze muszą natychmiast znaleźć 
się u wierzyciela, u uprawnionego, u uprawnionego 
do alimentów, uprawnionego z tytułu rent bieżących. 
Ale to jest wyjątek od zasady. Dlaczego? No dlate-
go, że to są środki utrzymania bieżącego. Z czegoś 
trzeba żyć, uprawnieni do alimentacji po to mają to 
uprawnienie alimentacyjne, że… To są po prostu pie-
niądze na życie. Tak samo jest z rentami bieżącymi. 
Ale zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy 
niejako skumulowane wielomiesięczne czy wielolet-
nie należności alimentacyjne czy z tytułu rent. To 
nie są środki przeznaczone na bieżącą egzystencję, 
w związku z tym nie ma potrzeby odstępowania od 
tej zasady, która pozwala się bronić dłużnikowi, bo 
czasem zarzuty rzeczywiście są uzasadnione. A więc 
w projekcie użyto, celowo, sformułowania „bieżące” 
po to, żeby zabezpieczać potrzeby bytowe tych osób, 
które są tutaj wskazane, tj. uprawnionych do alimen-
tów i uprawnionych do rent. Dziękuję.

(Senator Jan Filip Libicki: Ja jeszcze jedno…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo. Pan senator jeszcze raz. Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Ja chciałbym tylko doprecyzować, nie zadawać 

pytanie, tylko zapytać, czy ja to dobrze rozumiem. 
Rozumiem, że państwo uważacie, że renta bieżąca 
i alimenty to są środki na życie, tak żeby dana osoba, 
której przysługują, mogła po prostu przeżyć, a środki 
zaległe – skoro ta osoba do tej pory jakoś funkcjonuje 
– mogą podlegać tej 7-dniowej procedurze pozosta-
wania na rachunku. Tak mam to rozumieć?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Dokładnie tak, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze. Dziękuję bar-

dzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Więcej pytań do pana nie ma.
Otwieram dyskusję. 
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,  

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

(wicemarszałek B. Borusewicz) niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 
z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 
ust. 1.

Zgodnie z art. 7541 §1 kodeksu postępowania 
cywilnego udzielone wierzycielowi zabezpieczenie 
roszczeń pieniężnych w postaci hipoteki przymuso-
wej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, 
która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, 
zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu „upada po upływie 2 miesięcy od 
uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego 
roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od 
uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu 
apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego 
przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego 
roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu”.

Upływ podanego terminu, tzn. 2 miesięcy, nie zo-
stał uzależniony od czynności egzekucyjnych wierzy-
ciela. Pomimo podjęcia przez wierzyciela czynności 
egzekucyjnych, np. złożenia wniosku o wszczęcie eg-
zekucji, bieg terminu nie był przerywany. Prowadziło 
to do sytuacji, w której wyegzekwowanie należnej 
sumy pieniężnej w przypadku egzekucji prowadzonej 
wyłącznie z nieruchomości było, ze względu na dłu-
gotrwałą i złożoną procedurę, w praktyce niemożliwe.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 paź-
dziernika 2016 r. stwierdził, że wymieniony przepis 
jest niezgodny z konstytucją Rzeczypospolitej, gdyż 
de facto prowadzi do pozornej ochrony prawa mająt-
kowego wierzyciela przez zabezpieczenie, które staje 
się od razu nieskuteczne.

Omawiana ustawa, po pierwsze, uzależnia utrzy-
manie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w okre-
ślonym zakresie od wniesienia przez uprawnionego 
wniosku o dokonanie dalszych czynności egzeku-
cyjnych; po drugie, przyznaje wierzycielowi moż-
liwość zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki 
przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia 
w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwier-
dzoną już tytułem wykonawczym; po trzecie, stosuje 
projektowane rozwiązania do zabezpieczeń, które zo-
stały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale 
do tego czasu nie upadły. W tym celu ustawa zmienia 
art. 7541 §1 kodeksu postępowania cywilnego, dodaje 
do ustawy o księgach wieczystych i hipotece art. 1112 
oraz – streszczam już – zmienia art. 154 ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji, dodając 
do niego nowy §8. Zgodnie z przejściowym art. 4 
ustawy do zabezpieczeń udzielanych w postępowaniu 
cywilnym bądź w administracyjnym postępowaniu 
egzekucyjnym będzie się stosować przepisy w no-
wym brzmieniu, o ile te zabezpieczenia nie upadły.

I ostatnia kwestia to wejście w życie ustawy. 
W art. 5 projektu proponuje się standardowe vaca-
tio legis, 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, dlatego 
że zachodzi pilna potrzeba dostosowania systemu 

Informuję też, że wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Jan Rulewski.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 
do przedstawionego wniosku?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 793, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 793 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece, zawartej w druku 
nr 793.

Proponowana nowelizacja stanowi wykonanie 
obowiązku dostosowania systemu prawa do orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego. Głównym jej celem 
jest skuteczniejsza ochrona praw wierzycieli, którzy 
uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych 
w postaci ustanowienia na majątku dłużnika hipoteki 
przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nie-
ruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki 
morskiej oraz zakazu zbywania spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu.

Proponowana nowelizacja ma na celu dosto-
sowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. 
stwierdzającego niezgodność z konstytucją art. 7541 
§1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się 
do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości 
obowiązanego hipoteką przymusową. Ten artykuł jest 
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej

(senator sprawozdawca J. Czerwiński) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 788, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 788 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Roberta Mamątowa, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

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

konawczy i ustawy o Służbie Więziennej stanowi 
druki sejmowe nr 2290 i 2346 oraz druki senackie 
nr 788 i 788 A.

Był to rządowy projekt ustawy. Sejm uchwalił 
ustawę na sześćdziesiątym pierwszym posiedzeniu 
w dniu 12 kwietnia 2018 r. Marszałek Senatu 13 kwiet-
nia skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Wspólne posiedzenie komisji odbyło się 26 kwietnia 
2018 r. Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu wprowa-
dzenie kilku zmian, z których najważniejsza zmierza 
do ustawowego umocowania ministra sprawiedliwo-
ści do powierzenia jednostkom sobie podległym lub 
przez niego nadzorowanym, w szczególności forma-
cji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna, zadań 
podmiotu dozorującego w systemie dozoru elektro-
nicznego.

Obecnie w zakresie systemu dozoru elektronicz-
nego Służba Więzienna wykonuje jedynie zadanie 
ustawowe, wskazane przez ministra sprawiedliwości, 
polegające na prowadzeniu centrali monitorowania. 
Ustawa poszerzy kompetencje Służby Więziennej 
o prawo do realizacji innych zadań, do których upo-
ważniony jest podmiot dozorujący, określonych w ko-
deksie karnym wykonawczym w art. 43t.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 43g 
ust. 3 kodeksu podmiotem dozorującym może być 
przedsiębiorca, instytucja państwowa lub będący 
przedsiębiorcą podmiot zagraniczny wyłoniony w try-
bie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja usta-
wowa zakłada przejęcie w trybie bezprzetargowym 
zadań pełnionych dotychczas przez podmiot komer-
cyjny przez Służbę Więzienną. Służba Więzienna 
będzie mogła wykonywać zadania podmiotu dozo-
rującego polegające m.in. na wykonywaniu przez 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej 
całodobowych patroli interwencyjnych na terenie ca-
łego kraju oraz zabezpieczenia środków transportu, 
łączności i transferu danych. Z tej przyczyny ustawa 
dokonuje odpowiedniej modyfikacji art. 2 ustawy 
o Służbie Więziennej, określającego katalog podsta-

prawa do rozstrzygnięcia wydanego przez Trybunał 
Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w swoim 
wyroku odsunął termin utraty mocy obowiązują-
cej normy z art. 7541 §1 k.p.c. o 18 miesięcy, tj. do 
30 czerwca 2018 r.

Projekt ustawy przedstawił Senat, jest to projekt 
senacki. Przypomnę, że ten projekt przyjęliśmy jed-
nomyślnie, 82 głosów za, w listopadzie 2017 r. Sejm 
uchwalił ją 13 kwietnia 2018 r.: 416 było za, 1 był 
przeciwko, czyli, praktycznie rzecz biorąc, też jed-
nomyślnie…

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej nie 
zgłoszono żadnych uwag. W wyniku głosowania – 9 
głosów za, też jednogłośnie – komisja rekomenduje 
przyjęcie ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie widzę takich zgłoszeń. Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pan minister 
Piebiak.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Nie, dziękuję, Panie 
Marszałku. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Nie ma pytań do pana ministra.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
(Głos z sali: Jest do protokołu.)
Aha, jest do protokołu, dobrze.
Informuję, że pan senator Maciej Łuczak zgłosił 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie 
Więziennej.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej

(senator sprawozdawca R. Mamątow) wany jest w naszej rzeczywistości i w którym obec-
ne władze Ministerstwa Sprawiedliwości pokładają 
olbrzymie nadzieje na uregulowanie spraw drobnych 
przestępców w formie dozoru elektronicznego, jak się 
okazuje, nagle się zapadł. To można łatwo wyczytać 
z tej ustawy. Otóż obecnie – tak było do tej pory – 
nadzór ten jest pełniony przez prywatnego operatora 
mającego, że tak powiem, więcej niż dobrą pozycję 
przetargową, cieszącego się niezmiernymi względami 
obecnych tu władz, m.in. ministra sprawiedliwości 
i centralnego zarządu więziennictwa.

Wszyscy senatorowie – i myślę, że też posłowie 
– byli karmieni obietnicą rozwoju tego systemu, no 
i tak w istocie rzeczy się działo, zwłaszcza po zeszło-
rocznej nowelizacji tej ustawy, która rozpowszechniła 
ten system. Co więcej, z planów ministerstwa wynika, 
że ten system, który dzisiaj obejmuje 5 tysięcy osób 
poddanych nadzorowi, ma być wkrótce powiększony 
do 11 tysięcy, a z założeń, których wysłuchałem z ust 
ministra Jakiego, wynika, że mówi się o powiększe-
niu go o kolejne osoby skazane, aż do 31 tysięcy.

Mnie szczególnie cieszy fakt, że tym systemem 
mieliby też być objęci więźniowie, którzy z niezro-
zumiałych powodów, nawet przy tak aktywnej posta-
wie ministra Jakiego i ministra Ziobry, nie odbywają 
kary więzienia. Powszechnie się w tej Izbie mówiło 
o tym, że sądy nie skazują, unikają skazywania, sto-
sują metodę obstrukcji. Wiemy, że do tej pory, mimo 
względnie dobrych standardów w więzieniach i pu-
stych miejsc w celach, około 30 tysięcy więźniów nie 
odbywa orzeczonych kar w systemie pozbawienia 
bądź ograniczenia wolności. I ta inicjatywa ministra, 
która zmierza do tego, żeby ci, którzy nie zdążyli 
się zgłosić do więzienia – no, tak to brzmi – mogli 
odbywać karę w systemie dozoru więziennego, mnie 
bardzo ucieszyła.

Tymczasem w momencie ogłoszenia tych ambit-
nych planów następuje właśnie zasadnicza zmiana 
w systemie sprawowania tego dozoru. Mianowicie 
wypowiada się niejako umowę obecnemu operatorowi 
systemu, który pan generał Nasiłowski przedstawiał 
słusznie i logicznie jako najnowocześniejszy system 
odbywania kar, stosowany zresztą w wielu państwach 
– nie jesteśmy jego odkrywcą – i mający wiele zalet, 
z których przynajmniej 2 wymienię. 

Pierwsza to niskie koszty – to jest niezmiernie 
ważne – które powodują, że ten system w Polsce 
kosztuje w porównaniu do systemu zamkniętego, 
więziennego 10-krotnie mniej. Zamiast 3 tysięcy – 
tyle przeciętnie kosztuje odbywanie kary w systemie 
zamkniętym – płacimy 300 zł w systemie dozoru 
elektronicznego.

No a drugą, niezmiernie dla nas wszystkich istot-
ną, cechą tego systemu jest fakt, że to się odbywa 
w atmosferze, powiedziałbym, pewnego zaufania. 
Dla mnie najważniejsze jest to, że oto powstaje rodzaj 

wowych zadań Służby Więziennej, poprzez dodanie 
w ust. 2 nowego pktu 9 oraz uchylenie dotychczaso-
wego ust. 2a.

Ustawa dodatkowo nowelizuje art. 43 kodeksu 
karnego wykonawczego i wprowadza obowiązek 
posiadania przy sobie przez skazanego rejestratora 
przenośnego, co zmierza do poprawy funkcjonowania 
systemu dozoru mobilnego i zbliżeniowego. Obecnie 
skazany jest wyposażony jedynie w nadajnik GPS, 
który nie pozwala na nawiązanie kontaktu telefo-
nicznego pomiędzy nim a podmiotem dozorującym. 
Wyposażenie skazanego w rejestrator przenośny 
umożliwi taki kontakt, pozwoli też na kontrolę miej-
sca pobytu skazanego w czasie rzeczywistym na-
wet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania 
w podstawowym urządzeniu, jakim jest nadajnik 
GPS, który wymaga ładowania przez co najmniej 
4–5 godzin na dobę.

Kolejne zmiany, art. 43n i art. 43t kodeksu karne-
go wykonawczego, są podyktowane koniecznością 
wprowadzenia wobec skazanego odpowiedniego 
obowiązku – do odbierania połączeń, wykonywania 
poleceń i udzielania osobom upoważnionym wyja-
śnień, również przy użyciu urządzenia mobilnego.

Tak jak powiedziałem na wstępie, komisje wnoszą 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
ści komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Propozycja, wniosek mniejszości jest bardzo 

króciutki, dotyczy ostatniego artykułu tej ustawy 
i zmierza do tego, żeby przesunąć termin realizacji 
postanowień tej ustawy – z tegorocznego, a przynaj-
mniej tak się wydaje, bo mówi się tu o miesiącu po 
ogłoszeniu ustawy w monitorze, na styczeń 2020 r. 
– ale motywacja złożenia tego wniosku jest znacznie 
szersza. Ta nowela powstała na skutek zdumienia – 
żeby nie powiedzieć: zaskoczenia – projektodawcy 
tej ustawy, czyli rządu, a konkretnie Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Zaskoczenie polega na tym, że 
system, który od wielu lat, bodajże od 9 lat, stoso-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) przekonać Wysoką Izbę, ile wynosi dniówka dzienna 
funkcjonariusza, a ile wynosi dniówka pracownika 
tej firmy – Impel, jak się wydaje – która pełni dzisiaj 
tę funkcję, o której tu mowa.

Zatem tych parę argumentów, które przedstawiłem… 
I może jeszcze ten ostatni: na posiedzeniu komisji oka-
zało się, że firmy anglosaskie – Kolumbowie tej meto-
dy – ale również Szwajcaria i jeszcze inne kraje Unii 
Europejskiej tej postawy bronią, stosują ją i upowszech-
niają. Tymczasem Polska odchodzi od czegoś, co do tej 
pory nie powodowało głębokich zawirowań, nadużyć. 
Padały oczywiście argumenty, że funkcjonariuszowi 
łatwiej jest interweniować w mieszkaniu, nie tworzy to 
konfliktów, ma większą powagę. Ale to nie jest argument.

Padały jeszcze gorsze argumenty, z gatunku scien-
ce fiction w gospodarce rynkowej, że taka firma może 
upaść i niejako system dozoru elektronicznego się roz-
padnie, odtąd więźniowie będą hasali po Polsce i po-
pełniali kolejne przestępstwa. No, gdyby je przyjąć, to 
my negujemy w ogóle, co niestety dzisiaj już też miało 
miejsce, zasady gospodarki rynkowej. Odpowiedź 
jest prosta: jak firma upadnie, to następna podejmie 
to działanie. No ale jeśliby się posługiwać logiką ab-
surdów, to ja, Panie Ministrze, pytam: a co się sta-
nie, gdy prywatne elektrownie wyłączą prąd? Wtedy, 
powiedzmy szczerze, stanie każde państwo, łącznie 
z tym systemem dozoru elektronicznego i tym sys-
temem, w którym ma być wyposażenie w komórki. 
Jak nie będzie prądu, nie będzie państwa, nie będzie 
może nawet cywilizacji. Zatem takie prowadzenie po-
lityki absurdów… odwoływanie się do absurdów nie 
wytrzymuje krytyki technicznej i krytyki rynkowej.

No więc właśnie z tych powodów, że to jest dla nas 
zaskakująca decyzja, niedostatecznie przekazana, nie-
uzasadniona ekonomicznie, będąca zwrotem w kie-
runku budowania swoistego państwowego imperium, 
tym razem w dziedzinie więziennictwa, uważamy, 
że wniosek mniejszości wymaga rozpatrzenia przez 
Wysoką Izbę. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Mamątow. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Oczywiście pytanie do pana sprawozdawcy mniej-

szości.
(Senator Jan Rulewski: Ja już idę.)
Panie Senatorze, pan tak długo przemawiał, tak 

długo mówił, ale ja rozumiem, że nie składa pan 

umowy, jeśli tak to można określić, między skaza-
nym – przecież to jest człowiek – a państwem, które 
mu wymierzyło w formie wyroku, nie większego 
zresztą niż rok więzienia, karę ograniczenia wolno-
ści. Realizowanie tej swoistej umowy w warunkach, 
powiedzmy szczerze, otwartej mobilności społecznej, 
na którą się składają uczestnictwo w uroczystościach 
religijnych, zawodowa praca czy obowiązki wycho-
wawcze, no, wymaga pewnej delikatności.

Tymczasem – przechodzimy już do tej ustawy 
– dokonuje się tej zasadniczej zmiany, że oto tymi 
operatorami będą funkcjonariusze służby wewnętrz-
nej. Tzn. będą… Bo nie wiem też do końca… I stąd 
ten wniosek mniejszości. Bo na posiedzeniu komi-
sji Ministerstwo Sprawiedliwości wypowiadało się 
jawnie i bez ogródek: tak, my, funkcjonariusze to 
przejmujemy. W ustawie jest trochę inaczej: że to jest 
tylko możliwość, że nadal pozostawia się możliwość 
sprawowania tego dozoru przez inne instytucje, na-
wet zagraniczne. No, ale wypowiedzi z ust są chyba 
bardziej wiarygodne niż zapisy w ustawie. I stąd taki 
niepokój autorów wniosku mniejszości.

No, pochodną tego… Nie jestem wprowadzony 
w tajniki systemu, ale łatwo się zorientować osobie, 
która ma obycie techniczne, że takie przejście wyma-
ga przynajmniej zmiany organizacji w samym mini-
sterstwie, utworzenia jak nie komórki, to nawet depar-
tamentu do spraw dozoru elektronicznego. Tak więc 
skoro się przyjmuje, że minister może zadecydować 
o tym, kto tym operatorem będzie, to minister musi 
też gwarantować, że ma ten system u siebie w ma-
gazynie bądź że jest on dostępny. Myślę o zakupach 
u producentów. A to oznacza oczywiście wydatki 
inwestycyjne. A to oczywiście koliduje z tym, że moż-
liwe jest niemalże natychmiastowe wprowadzenie 
wspomnianego systemu.

No i sprawa kosztów. Podczas prac komisji sena-
torowie pytali o to, jak się będą kształtować kosz-
ty. I wówczas padło takie poprawne stwierdzenie: 
na poziomie zbliżonym. No, Panowie Ministrowie, 
wybaczcie, każda służba mundurowa jest i musi 
być droga, bo to jest służba, w przeciwieństwie do 
rynkowych zasad sprawowania funkcji, gdzie obo-
wiązują zasady konkurencji, korzystania z różnych 
form stosunku pracy. Choć nie polecam tych umów 
pozakodeksowych… śmieciowych, żeby uprościć 
zagadnienie. Ponadto rynek pracy ma szersze możli-
wości niż rynek – jeśliby taki istniał, bo takiego nie 
ma – służb, w przypadku których przecież należy 
podejmować zatrudnienie, a właściwie służbę… Tutaj 
mowa o osobach sprawnych fizycznie, intelektualnie, 
o wysokich walorach, umundurowanych, z bardzo 
dużymi przywilejami emerytalnymi. I ten rachunek 
jest nieprawdziwy, Panie Ministrze. Zatem proszę 
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(senator R. Mamątow) zadecydować o tym, czy ten system – nie chodzi tutaj 
o stacje monitorowania, tylko już o pewien obszar, że 
tak powiem, wykonawczy, taki od strony karnej, wy-
konawczej – będzie dozorował, nadzorował podmiot 
o charakterze publicznoprawnym, czy instytucja o cha-
rakterze prywatnym, tak jak to jest dzisiaj. Bo dzisiaj 
firma prywatna zajmuje się tak naprawdę tym dozorem, 
czyli w terenie są inspektorzy, którzy realizują określo-
ne zadania. No, tak było do tej pory. Ale to nie jest tak, 
że minister sprawiedliwości zadecyduje, że będzie się 
tym zajmować podmiot podległy ministrowi sprawie-
dliwości i nadzorowany przez niego, w tym przypadku 
Służba Więzienna. Oczywiście minister sprawiedliwo-
ści może podjąć taką decyzję, ale równie dobrze może 
podjąć decyzję, że będzie to robił podmiot prywatny. 
I tak jest skonstruowany ten przepis, że daje ministrowi 
sprawiedliwości furtkę, żeby mógł on podjąć decyzję 
w zależności od sytuacji. Nie widzimy w tym nic, co 
mogłoby być problematyczne. Oczywiście na dzisiaj 
zajmuje się tym podmiot prywatny.

Ja chcę jeszcze raz wrócić do argumentacji, któ-
rą przedstawiłem szanownym państwu senatorom 
w czasie posiedzenia połączonych komisji – zresztą 
pan senator przed chwilą nawiązywał do tych wy-
powiedzi – kiedy to mówiłem o tym, że zawsze jest 
taka możliwość, że podmiot, który zajmuje się tego 
typu zadaniami, upadnie. Tak jak mówiłem, państwo 
nie może, ale podmiot prywatny może. I dlatego ze 
względu na bezpieczeństwo nie widzimy nic proble-
matycznego w tym, żeby tego typu zadaniami zaj-
mowała się Służba Więzienna. Dlaczego? Już poza 
argumentacją, że jest to bezpieczniejsze… Otóż dla-
tego, Szanowny Panie Senatorze, Panie Senatorze 
Sprawozdawco, że jeżeli upadnie podmiot prywatny, 
to i tak ktoś będzie musiał zajmować się nadzorem 
nad ludźmi korzystającymi z dozoru elektronicznego, 
ktoś to będzie musiał realizować. 

A chcę panu powiedzieć, że kilkadziesiąt takich 
osób – według mojej wiedzy ponad 40 – to są skaza-
ni, którzy w przeszłości byli bardzo groźnymi prze-
stępcami. To ludzie, którzy rzeczywiście są w tym 
systemie, ale którzy byli skazani np. na karę śmierci 
zamienioną potem na karę 25 lat pozbawienia wol-
ności. I w sytuacji, w której ta kara się zakończyła… 
No, wiadomo, że w niektórych przypadkach to, że te 
osoby przebywają na wolności, może – nie mówię, że 
musi – zagrażać bezpieczeństwu pozostałych osób. 
Tak że one również są w tym systemie, i proszę o tym 
pamiętać. Wobec tego my musimy dbać o obywateli 
i nie możemy sobie pozwolić na to… No, tutaj jest 
ten chybiony przykład dotyczący elektrowni. W moim 
przekonaniu jest on chybiony, bo tu jest zupełnie inna 
sytuacja. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 
takie osoby znalazły się poza systemem. Te osoby 
muszą być w systemie. Powtarzam, one muszą być 
w systemie. 

wniosku o odrzucenie ustawy? No bo to wszystko, 
co pan powiedział, wskazywałoby, że ta ustawa jest 
do niczego, a nie złożył pan wniosku o odrzucenie 
ustawy. Nie bardzo rozumiem ten pana cały wywód.

Senator Jan Rulewski:
Ja jestem dobrej myśli. Uważam, że rozwiązania 

państwowe, Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, 
nie są czymś złym, nie są z natury złymi rozwiązania-
mi. Tylko, że jest to kwestia decyzji władz. Władza, jak 
widzę, ma duże możliwości, żeby tak jak gwarantowa-
ła, zapewnić szczelność systemu, poprawność systemu 
i właściwe koszty. Nie mogę jednak się zgodzić, i dla-
tego jest ten wniosek mniejszości, że to będzie nagle. 
Nie mówię już, czy to będzie wiarygodne. Ale w gło-
sowaniu okażę, Panie Przewodniczący, swoje zdanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania? Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Michał 
Wójcik, chce zabrać głos?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Nie wiem, czy będą pytania dotyczące tej ustawy, 

tych nowych uregulowań. Jestem jednak, nie ukry-
wam, mocno zdziwiony tą dyskusją, która właściwie 
zaczęła się już w czasie wspólnego posiedzenia komi-
sji senackich, na którym odpowiadałem szczegółowo 
na różne pytania.

Co do zasady tu jest kwestia zmiany podejścia do 
tego, kto ma nadzorować, kto ma się zajmować kwestią 
dozoru elektronicznego, nie kwestią monitorowania, 
tylko dozoru elektronicznego: czy ma to robić firma 
prywatna, czy ma to być system mieszany? Podawałem 
przykłady krajów w Europie, a także poza nią, w któ-
rych funkcjonuje system mieszany, czyli taki, gdzie 
dozorowaniem tego systemu, a więc wykonywaniem 
patroli w terenie zajmuje się częściowo podmiot pu-
blicznoprawny, a częściowo robią to firmy prywatne. 
Są kraje, w których odpowiada za to tylko podmiot pu-
blicznoprawny – oczywiście mogę tu podać przykłady 
– i są kraje, w których odpowiada wyłącznie podmiot 
prywatny. I tu jest kwestia wprowadzenia przepisu, 
który mówi, że minister sprawiedliwości ma prawo 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) senatora sprawozdawcy – która została tutaj przed-
stawiona.

I jeszcze jedna sprawa: firmy. To nie jest tak, 
że my wypychamy firmy i wszystko nagle jako 
państwo przejmujemy. Nie, w żadnym razie. 
Przecież te urządzenia będą produkowane przez 
firmy, przecież systemami informatycznymi będą 
się zajmowały firmy. I przecież to nie jest tak… 
Tu chodzi tylko o ten jeden element – o element, 
który polega na tym, że ktoś, kto w terenie spra-
wować będzie kontrolę i będzie realizował patrole, 
Szanowni Państwo… Będzie to tak naprawdę robiło 
państwo, a już nie firma prywatna. Uzasadnieniem 
jest także to, że po prostu funkcjonariusz Służby 
Więziennej dysponuje, Szanowni Państwo, zupeł-
nie innym zakresem uprawnień i może korzystać 
z zupełnie innych środków niż inspektor firmy pry-
watnej – chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę. 
Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski, pan senator Zientarski – 
w tej kolejności. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Nie wiem, czy pan zagubił się w polemice, ale nie 

odpowiedział pan na pytania, które były zadawane 
i na posiedzeniu komisji, i tutaj. Chodzi o porównanie 
kosztów. Bo nie da się ukryć, Panie Ministrze, że gdy 
na Zachodzie coś takiego wprowadzano, to nie dlate-
go, że lubią tam firmy prywatne, a nie lubią państwa, 
tylko że prawdopodobnie to koszty tam decydowały. 
To po pierwsze. I nie odpowiedział pan na pytanie 
co do porównawczych… Nie było precyzyjnej odpo-
wiedzi, jaki jest koszt dniówki funkcjonariusza i ile 
kosztuje dniówka osoby z firmy.

I drugie zagadnienie. Czy jesteście państwo w sta-
nie… Pytam, bo to jest też przedmiotem wniosku 
mniejszości, dlatego jest to jak najbardziej meryto-
ryczne pytanie. Czy jesteście w stanie w miesiąc po 
ogłoszeniu ustawy – bo tak chyba brzmi przepis, że 
ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu ogłoszenia – też w przy-
padkach, o których pan mówił, czyli skrajnych, tj. 
odmowy, upadłości, wdrożyć ten system, przejść 
z systemu bazującego na operatorze prywatnym na 
system z operatorem służbowym?

To są m.in. te osoby, które np. nie zostały umiesz-
czone w Gostyninie, bo nie było do tego warunków. 
Tak więc nie chodzi tylko o te osoby, którym wymie-
rzono karę do 1 roku pozbawienia wolności i w przy-
padku których po prostu stosujemy ten system, ale 
chodzi także o te kilkadziesiąt osób, które popełniły 
bardzo poważne przestępstwa. I w sytuacji, w której, 
dajmy na to, upadłby podmiot nadzorujący tego ro-
dzaju system… No, co wtedy? Mielibyśmy czekać, 
aż rozstrzygniemy przetarg? Czekać miesiące, rok, 
2 lata? No przecież to jest niemożliwe. A państwo 
nie upadnie. I dlatego jest tutaj wskazywany ten 
podmiot, który jest nadzorowany przez ministra 
sprawiedliwości, a jest to Służba Więzienna – co 
zresztą jest zgodne z pewną logiką, bo ona zajmuje 
się nie tylko się monitorowaniem, lecz także zajmuje 
się samym systemem, czyli będzie się zajmowała 
wykonywaniem tego typu zadań. I to jest pierwsza 
sprawa.

Można oczywiście dyskutować, czy to jest dobre, 
czy nie. Uznajemy, jako przedstawiciele Ministerstwa 
Sprawiedliwości, że z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa obywateli i bezpieczeństwa państwa jest to po 
prostu lepsze. Proszę pamiętać też o tym, że ten sys-
tem był tworzony w określonych warunkach. Bo po-
dobny zarzut przecież padał w roku bodaj 2009 i był 
projekt, że tak powiem, pilotażowy, ale ten system za-
łamał się w którymś momencie – i to też trzeba pamię-
tać – bo ktoś wpadł na pomysł, że trzeba stosować do 
kar ograniczenia wolności… I system prawie zupełnie 
się załamał. I został ten system odbudowany dzięki 
rządowi „dobrej zmiany”, Szanowni Państwo. W roku 
2016 podjęto decyzję, zgodnie z którą powrócono do 
tego, że kara pozbawienia wolności wymierzona do 
1 roku może być wykonywana w warunkach wolno-
ściowych, przy zastosowaniu dozoru elektronicznego, 
oczywiście przy spełnieniu wszystkich warunków. 
I to jest jedna rzecz.

Sprawa druga to jest kwestia dotycząca poprawie-
nia regulacji w zakresie dozoru mobilnego – chodzi 
o zmiany w funkcjonowaniu tych urządzeń. Chodzi, 
krótko mówiąc, o wyposażenie skazanego będącego 
w dozorze mobilnym w przenośny rejestrator. Ja już 
mówiłem, że to jest kwestia stosowania po prostu 
telefonu komórkowego i chodzi o bezpośredni kon-
takt z centralą monitorowania – gdzie, jak się dowie-
działem w czasie posiedzenia połączonych komisji, 
państwo mieliście okazję jako senatorowie również 
być; ja również tam byłem i byłem, nie ukrywam, pod 
dużym wrażeniem tego wszystkiego.

Tak że te przepisy w moim przekonaniu są spój-
ne, to wszystko jest logiczne. Można się nie zgadzać 
z naszą argumentacją, ale i ja nie podzielam tej argu-
mentacji – mówię to przy całym szacunku do pana 
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interesuje cały system jako taki. Ale chcę powiedzieć, 
że umowa z tą firmą, która dzisiaj zajmuje się tymi 
zadaniami, zakończy obowiązywanie we wrześniu, 
bodaj 30 września 2018 r. To wszystko jest płynne. 
Tak że tu nie będzie czegoś takiego, że nagle jakaś 
drastyczna sytuacja i to… Tutaj nie będzie problemu, 
my przygotowywaliśmy się do tego, Panie Senatorze, 
ale dziękuję za tę uwagę… To nie jest też tak, że ci 
ludzie nagle pozostaną bez monitorowania, oni będą 
monitorowani.

Tu jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz: że sku-
teczność tego systemu jest świetna. Bo my raczej 
powinniśmy rozmawiać o czymś innym. Wydaje mi 
się, że chyba w złym kierunku poszliśmy, bo dysku-
sja, czy państwo ma to nadzorować, czy firma pry-
watna… Może o czymś innym rozmawiajmy – jak 
rozszerzyć ten system, bo dla mnie to jest kluczowa 
sprawa. I takie prace analityczne prowadzimy w re-
sorcie sprawiedliwości, czy np. nie stosować tego 
systemu także do osób, którym wymierzono wyższy 
wymiar kary, czyli np. do półtora roku. No, nie chcę 
o tym w tej chwili mówić, ale takie prace analitycz-
ne prowadzimy. I to jest istotny kierunek, bo to nie 
chodzi… Bo tu kilka elementów jest bardzo ważnych. 
Z jednej strony mamy rzeczywiście kwestię przeby-
wania w zakładzie karnym osoby skazanej, to jest 
w tej chwili miesięczny koszt ok. 3 tysięcy 300 zł, 
i dziesięciokrotnie niższy koszt, jeżeli chodzi o sto-
sowanie opasek elektronicznych. Opasek elektronicz-
nych, Szanowni Państwo. Czyli gospodarczo jest to 
dobre. Ale jest to też dobre z innego punktu widzenia, 
może ważniejszego. Otóż ta osoba, np. niealimen-
ciarz, który zostaje skazany, osoba, która popełni 
przestępstwo niealimentacji, będąc w tym systemie, 
może odpracowywać ten swój dług, my nie płacimy 
jako podatnicy, dajemy jej szansę. Jednocześnie ten 
człowiek nam się nie wywinie i nie powie, że nie 
było pracy, nie było… My dokładnie wiemy, gdzie on 
jest, mamy go w systemie, więc to jest bardzo dobre 
w moim przekonaniu.

Myślałem, że ta dyskusja raczej pójdzie w tym 
kierunku, żeby rozmawiać, jak ten system rozwinąć…

(Senator Piotr Zientarski: Ale to nie jest przed-
miotem…)

No, nie jest, ale jest okazja do rozmowy, a my 
dyskutujemy, czy firma prywatna ma się zajmować, 
czy państwo ma się zajmować. Wydaje mi się, że… 
Oczywiście jestem otwarty i odpowiadam na pytania 
jako posłuszny sługa społeczeństwa, staram się od-
powiedzieć na każde pytanie. Ale trochę mnie dziwi 
ta dyskusja. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Zientarski.
Proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Jeżeli chodzi o koszty, to te koszty… Tu powtórzę 

to, co mówiłem, Panie Senatorze, w czasie posie-
dzenia połączonych komisji. Otóż chcę powiedzieć 
bardzo wyraźnie, że te koszty nie będą wyższe od 
tych, które są obecnie. Obecnie to jest rocznie oko-
ło 18 milionów zł, a my przewidzieliśmy skutek fi-
nansowy dotyczący zwiększenia limitu etatów na 
2018 r. na poziomie 8 milionów 600 tysięcy zł. Jeżeli 
chodzi o 2019 r., to skutek finansowy wynikający 
z całorocznego zwiększenia etatów – o 125 etatów 
funkcjonariuszy, 125 etatów pracowników cywilnych 
– to jest 16 milionów 570 tysięcy zł brutto. Jeżeli 
chodzi o rok 2020, to jest to około 17 milionów – 17 
milionów 127 tysięcy. A więc koszty są porówny-
walne. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy: zakres 
uprawnień funkcjonariusza jest inny niż inspektora 
terenowego. Jeżeli człowiek, który popełnił bardzo 
poważne przestępstwa – tak jak mówiłem, mamy 
w systemie ok. 40 takich osób – np. zerwie sobie tę 
opaskę i zacznie uciekać, to co ma robić inspektor 
terenowy? No, co robi inspektor? Strzela do niego? 
Co ma robić? Nie ma żadnych środków, dzwoni na 
policję. No, trzeba mieć tego świadomość. Przecież 
funkcjonariusz Służby Więziennej ma zupełnie inny 
katalog środków, i wiemy o tym doskonale. To jest też 
kwestia bezpieczeństwa. Były takie sytuacje, w któ-
rych właśnie tak się to odbywało. Zupełnie inaczej 
funkcjonuje, współpracuje firma prywatna z policją, 
zupełnie inaczej służby mundurowe, przecież każdy 
o tym doskonale wie. Więc z punktu widzenia bez-
pieczeństwa lepiej jest, jeżeli te zadania wykonuje 
funkcjonariusz Służby Więziennej, nie mam co do 
tego najmniejszych wątpliwości.

Jeżeli zaś chodzi o kwestię drugą, to nie za bar-
dzo zrozumiałem pytanie, czy my jesteśmy w stanie 
system…

(Senator Jan Rulewski: Natychmiastowo przejść 
w przypadku upadłości tej firmy. Bo macie spór z tą 
firmą, niestety macie spór z tą firmą i nadzorem…)

Tak, tak…
(Senator Jan Rulewski: No właśnie, i jak ta firma 

przegra, to upadnie. I czy jesteście w stanie w ciągu 
miesiąca przejść na system służbowy?)

Ja nie chcę się wypowiadać w ogóle co do spraw 
sądowych, ale widzę, że pan senator ma wiedzę w tym 
zakresie… Nie chcę się wypowiadać, bo jest to zu-
pełnie niepotrzebne, nie odnoszę się do konkretnej 
firmy, tylko mnie jako wiceministra sprawiedliwości 



62
60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Od początku obowiązywania tego systemu, funk-

cjonowania tego systemu 8 razy zmieniało się prawo 
karne w tym zakresie. Różne były historie, była nawet, 
tak jak powiedziałem, pewna dramatyczna sytuacja. 
Rzeczywiście, kiedy ten system zaczął funkcjonować, 
to nie mógł być, jak się wydaje… Tak zrozumiałem 
również to, co mówił pan generał Nasiłowski. W czasie 
posiedzenia komisji chyba kilka razy mówił, że siłami 
państwa na początku nie dało się tego stworzyć, raczej 
firma prywatna mogła to robić. I to jest prawda. Jednak 
przyszło do… Jak powiedział pan senator sprawoz-
dawca, jest spór. No, nie ma co tego ukrywać. Nie 
można wykluczyć sytuacji, że w przyszłych latach, 
gdyby rzeczywiście firmy prywatne zajmowały się 
nadzorem nad tym systemem, takich sporów by nie 
było. Konsekwencje tych sporów mogłyby być bardzo 
różne. Pamiętajmy, że nas wiąże pewna umowa. To też 
oznacza, że nie do końca możemy rozwijać ten system. 
A jeśli np. jest jednak potrzeba rozwinięcia systemu, 
to co mamy zrobić? Firma…

(Rozmowy na sali)
Oczywiście, że można. Pan jest prawnikiem, pan 

jest mecenasem. Tak, ja to wiem, ale nie jest to takie 
łatwe. I pan doskonale wie, że dużo prostsze to jednak 
będzie, jeśli nadzorem nad tym systemem będzie zaj-
mował się podmiot publiczny o charakterze publiczno-
prawnym. Ale ja odpowiedziałem panu senatorowi na 
to pytanie. Powiem jeszcze raz: uznajemy, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa obywateli, z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa, biorąc pod uwagę doświad-
czenia, również z ostatnich lat, w tym kwestię dotyczą-
cą chociażby tego sporu, o którym mówił pan senator 
Rulewski, dla państwa, dla obywateli lepszym systemem 
jest system o charakterze nadzoru publicznoprawnego, 
prowadzony przez jednostkę o charakterze publiczno-
prawnym, jednostkę, którą nadzoruje minister sprawie-
dliwości. To jest bezpieczniejsze. Już nie tylko sama 
centrala monitorowania, ale także dozór w terenie… Nie 
jest to droższe, ale jest to bezpieczniejsze, jest to skutecz-
niejsze, a system może być rozbudowywany. Wydaje mi 
się, że… Staram się w sposób pełny odpowiedzieć na to 
pytanie, Szanowny Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Cały czas drążony jest temat tego, dlaczego jest 

zmiana. A ja uważam… Chciałbym, żeby pan od-

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, może będzie pan w dalszym cią-
gu zadziwiony, bo nikt z nas – mówię o popierających 
wniosek mniejszości – nie kwestionuje formy kary, 
odbywania kary w formie dozoru elektronicznego. 
Jeśli pan pamięta historię, to ten dozór był tworzony 
przez odpowiedzialną za to wtedy, jak pamiętam, 
panią Beatę Kempę. Pierwszy raz tutaj, w tej Izbie, 
przedstawiała te projekty. Pan generał Nasiłowski od 
samego początku jako specjalista zajmował się tym 
problemem. I my oczywiście zgłaszaliśmy jedynie 
takie uwagi – przynajmniej ja takie zgłaszałem – że na 
początku ten dozór czy populacja objętych dozorem 
będzie zbyt mała, co się okazało prawdą, bo w tym 
pierwszym ujęciu była to fikcja. Ale nikt wówczas, 
kiedy tworzyliście – mówię o formacji – tę formę… 
A było to cały czas, że tak powiem, w jednych rękach, 
rękach specjalisty, bo generała Nasiłowskiego uwa-
żam tutaj za specjalistę w tej dziedzinie, nie ulega to 
dla mnie najmniejszej wątpliwości. A więc podmiot 
dozorujący nie był wtedy państwowy. I co się stało? 
My tylko tego szukamy. Skoro, jak pan mówi, tak 
oczywista jest sprawa tego, że podmiot dozorują-
cy ma być państwowy, to dlaczego w takim razie 
tej oczywistej oczywistości nie było widać podczas 
tworzenia tego, kształtowania, rozszerzania? Pan 
mówi, że będzie kolejne rozszerzenie… To bardzo 
dobry kierunek, oczywiście. Tylko jeszcze dodam 
w pytaniu, że jeśli chodzi o poszerzenie, o kwestię 
np. przecięcia, to przecież wszyscy wiemy, że nikt 
nie będzie za takim człowiekiem biegał, strzelał, po 
prostu naraża się on na to, że ten środek nie będzie 
wobec niego stosowany, taki człowiek zostanie ujęty 
i będzie wykonywał karę pozbawienia wolności. To 
nie jest jakiś niebezpieczny bandyta, przepraszam 
bardzo, bo co do takich nie ma założenia, że oni będą 
chodzili wolno…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: 41 osób…)

…z tego rodzaju dozorem. Można ewentualnie 
wziąć ich jakoś pod specjalny dozór. Krótko mó-
wiąc… Pytał o to na posiedzeniu komisji pan senator 
Rulewski, ja też pytałem, ale nie dowiedzieliśmy się, 
dlaczego w takim razie ten system, który był tworzo-
ny i który w sposób tak oczywisty, jak pan mówi… 
No, jednak podmiot dozorujący był prywatny czy 
komercyjny.

I ostatnie pytanie, uzupełniające do tego. Czy były 
jakieś poważne, merytoryczne zastrzeżenia do pod-
miotu komercyjnego w tym ostatnim okresie, które 
spowodowałyby tę zmianę? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
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Nie uważa pan? Jeśli ktoś zerwie obrożę, oddali się 
z miejsca pobytu, to nadzorujący sędzia penitencjarny 
– a pan wie, że ten istnieje w dozorze – lub centrala od 
razu o tym melduje i pozbawia się człowieka zaintere-
sowanego, skazańca zainteresowanego odbywaniem 
tego rodzaju kary… Natychmiast zmienia mu się ten 
środek na więzienie. Czy to nie jest najważniejsze, to 
sprzężenie zwrotne, które nakazuje bronić wolności 
przez przestępcę… Bo obroża to jest wolność…

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

To, żeby bronić wolności przestępcy? Ja nie wiem, 
czy dobrze zrozumiałem.

(Senator Jan Rulewski: Nie, dla przestępcy za-
miana celi na dozór jest wyborem między zamknię-
ciem…)

No tak.
(Senator Jan Rulewski: …a jedynie ograniczeniem 

wolności. On sam będzie tego bronił.)
Taka ucieczka w ogóle jest zagrożona… Przecięcie 

opaski jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 
lat 2.

(Senator Jan Rulewski: A, jeszcze dodatkowo.)
Wiemy, jakie jest…
(Senator Piotr Zientarski: Samouwolnienie, takie 

quasi-uwolnienie…)
No tak. Wiemy, jakie jest orzecznictwo w tym 

zakresie, to jest oczywiste.
Czy funkcjonariusz może więcej? No może, ale 

nie w takim sensie, że mu więcej wolno. On ma po 
prostu większy arsenał możliwości, większe instru-
mentarium mu przysługuje.

(Senator Jan Rulewski: Ale po co?)
Bo jest funkcjonariuszem.
(Senator Jan Rulewski: Ale po co w kwestii dozoru 

ma mieć więcej możliwości?)
Dlatego że…
(Senator Jan Rulewski: Ma strzelać?)
Jeszcze raz mówię panu senatorowi, że różne oso-

by znajdują się w tym systemie. Znajdują się w nim 
także osoby, które popełniły bardzo poważne prze-
stępstwa.

(Senator Jan Rulewski: No to trzeba ich wyłączyć.)
I to jest jedna kwestia.
Sprawa druga – Uber. Ja nie będę odnosił się 

do kwestii jakiejkolwiek firmy, która świadczy 
określone usługi przewozowe. Tu rozmawiamy 
o czymś zupełnie innym. No, rozmawiamy o kwe-

powiedział, Panie Ministrze, czy to nie jest forma 
zabezpieczenia państwa właśnie na wypadek, gdyby 
wydarzyła się taka sytuacja, że podmiot zbankruto-
wał. Wtedy panowie z opozycji by nas rozjechali, że 
myśmy tego nie zabezpieczyli.

(Senator Janina Sagatowska: O to chodzi.)
I chciałbym, żebyście panowie nie zadawali takich 

pytań, bo to jest oczywiste. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie i odpowiedź, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
No, właściwie to pan senator sam odpowiedział, 

to jest prawda. Ja mówiłem o tym dokładnie w czasie 
posiedzenia komisji. Co by było, gdyby… To nie jest 
tak, że w systemie są tylko osoby skazane na karę do 
1 roku pozbawienia wolności. Jeszcze raz mówię: to są 
też osoby, które kiedyś były skazane na karę śmierci, 
tylko zamieniono im tę karę. One są w systemie. Tak? 
Gdyby coś się stało, nie daj Boże, to kto by ponosił od-
powiedzialność? No, nikt z panów senatorów. To mi-
nister sprawiedliwości ma za to odpowiadać. Prawda? 
To minister sprawiedliwości zdecydował… A więc 
pozwólcie państwo, że my będziemy decydowali też 
o tym, w jaki sposób zabezpieczyć interesy całego 
państwa, a przede wszystkim jak chronić obywateli, 
żeby nie doszło do takich sytuacji. Dziękuję bardzo 
za to pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Nadal apeluję o pewien umiar w straszeniu, w wy-

najdowaniu przeszkód.
Moje pytanie jest takie. Czy panu coś to mówi, 

Panie Ministrze: firma, która obecnie nadzoruje set-
ki tysięcy taksówkarzy na całym świecie, świadczy 
usługi, do tego jeszcze dostarcza dania i inne środki 
żywności i nazywa się – nie jestem jej zwolennikiem 
ani nawet klientem – Uber? Podejrzewam, że gdyby 
pan się do nich zwrócił, to oni by to nadzorowali. To 
jest jedno.

I drugie. Czy nie uważa pan, że wprowadza pan 
w błąd, gdy mówi, że funkcjonariusz może więcej? 
Rzeczywiście, funkcjonariusz pod celą może więcej 
i musi więcej. Ale tu jest tylko proste zagadnienie… 

(senator R. Mamątow)
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No dobrze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Ministrze…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Przepraszam.)
…ale wtedy można rozwiązać umowę itd. Nie 

zdarza się tak, że nagle, z dnia na dzień, zawala się 
cały program. No, tak nie jest.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Funkcjonariusze Służby Więziennej są przygo-

towani do wykonywania tych zadań. Byli szkoleni 
i jestem przekonany, że po 30 września system będzie 
dobrze funkcjonował.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Nikt z panów senatorów się nie zgłasza.
Dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję również państwa senatorów, że 
punkt dziesiąty porządku obrad zostanie rozpa-
trzony jutro po wystąpieniu pani prezes Trybunału 
Konstytucyjnego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących po-
jazdami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 786, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 786 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

stii osób, które popełniły przestępstwa, które znaj-
dują się w tym systemie, którym dajemy szan-
sę, żeby w warunkach wolnościowych odbywać 
te kary. To jest w moim przekonaniu zupełnie 
inna sytuacja. No, nie można porównywać tych 
dwóch sytuacji. Chcę państwu podać przykłady 
tych państw, w których służby państwowe decy-
dują o tego typu nadzorze. No, czy Austria jest 
krajem, który nie szanuje zasad, o których mó-
wił pan senator? Chyba nie. No, Czechy, Estonia, 
Niemcy, Luksemburg, Norwegia będąca poza Unią 
Europejską, Portugalia… Przepraszam, mówię 
jeszcze raz, że to jest dyskusja na takiej zasadzie, 
że albo to będzie prywatne, albo publiczne, albo 
prywatne lub publiczne. No, tyle razy już odpo-
wiadałem na to pytanie. Minister sprawiedliwości 
nie weźmie na siebie odpowiedzialności, jak coś 
się stanie z systemem, a wtedy państwo zawołacie 
nas tutaj – przepraszam, część z państwa nas za-
woła – i będziecie oczekiwali, żądali naszych wy-
jaśnień. Tak po prostu przyjmujemy, bo uważamy, 
że z punktu widzenia interesu obywateli, a także 
bezpieczeństwa państwa w różnych obszarach, 
tak właśnie powinno być. Takie jest nasze zdanie 
i mówię to już chyba po raz dziesiąty.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Zientarski. Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, 2 pytania. Pierwsze: czy Służba 

Więzienna pana zdaniem jest profesjonalnie do tego 
przygotowana, oczywiście poza zwiększeniem liczby 
etatów, o których pan mówił, i rozdysponowaniem 
dodatkowych środków? To jest pierwsze pytanie.

I drugie: dlaczego – powiem tak trywialnie – stra-
szy pan tą upadłością, mówiąc, że w razie upadłości 
stanie się nieszczęście? Przecież wszyscy wiemy, że 
o upadłości orzeka sąd. Wtedy wchodzi syndyk, a fir-
ma działa pod nadzorem syndyka, który nadzorowany 
jest przez sąd, i bardzo często nie ma żadnej różnicy, 
a nawet firma działa lepiej. Są też restrukturyzacje, 
przecież wiemy o tym.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Zależy, jaka to jest upadłość.)

(Senator Robert Mamątow: Nie miał pan…)
No, zależy jaka.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: No właśnie.)
Obojętnie jaka.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: A jak jest likwidacyjna, to co?)

(sekretarz stanu M. Wójcik)
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stwierdził, że tak nie może być. Kierowca wprawdzie 
dopuścił się, tak jak powiedziałem, takiego czynu, 
ale działał przy tym w stanie wyższej konieczności, 
w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa 
grożącego dobru chronionemu, jeżeli niebezpieczeń-
stwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświę-
cone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze 
przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego, 
jakim jest życie człowieka. Po drugie, w takiej sytu-
acji starosta będzie miał podstawę do wydania decyzji 
odmownej w sprawie zatrzymania prawa jazdy. 

Dlatego też posłowie, tak jak powiedziałem, przy-
jęli naszą propozycję. I my oczywiście w tej sytu-
acji… No, trudno, żebyśmy składali poprawki, skoro 
sami jesteśmy, jako Senat, autorami tego przedłoże-
nia. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest z nami pan Marek Chodkiewicz, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Czy pan minister chce zabrać głos?
Proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: Można z miejsca?)
Tak.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym tylko 

poprzeć wniosek senacki, że tak powiem, z całym 
dostojeństwem. Dziękuję.

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

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

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

Otwieram dyskusję.
Stwierdzam, że nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie 

sprawozdanie komisji, którą mam zaszczyt kierować, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która proponuje, rekomenduje, ażeby 
Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na po-
siedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kie-
rujących pojazdami przyjął tę ustawę bez poprawek.

Chciałbym przypomnieć, że ustawa uchwalona 
przez Sejm właśnie na sześćdziesiątym pierwszym 
posiedzeniu pochodziła z naszego, czyli senackiego, 
przedłożenia. Projekt został skierowany do pierw-
szego czytania w Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych. Posłowie przyjęli to przedłożenie i, 
proszę państwa, chciałbym poinformować, że w gło-
sowaniu 412 posłów opowiedziało się za, 1 był prze-
ciw, 2 wstrzymało się od głosu. Tak że jest totalne 
poparcie tej naszej senackiej propozycji.

Jest to propozycja wykonująca orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r., 
który stwierdził niezgodność art. 102 ust. 1 pkt 4 
i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierują-
cych pojazdami w związku z art. 135 ust. 1 pktem 1a 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał orzekł, że art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c usta-
wy już cytowanej, ustawy o kierujących pojazdami, 
oraz już podane przepisy ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym… Trybunał uznał, że w zakresie, w jakim nie 
przewidują one sytuacji usprawiedliwiających, ze wzglę-
du na stan wyższej konieczności, kierowanie pojazdami 
z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 
50 km na obszarze zabudowanym, są niezgodne z art. 2 
i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Według trybunału wymóg zapewnienia obywatelom 
rzetelnej procedury administracyjnej, wywodzony 
z art. 2 konstytucji, zobowiązuje ustawodawcę do takie-
go zorganizowania procedury, aby w jej ramach organ 
administracyjny mógł dokładnie wyjaśnić stan faktycz-
ny i załatwić sprawę z uwzględnieniem, w tym również, 
w razie takiej potrzeby, z wyważeniem kolidujących ze 
sobą dóbr, wartości i interesów.

Dobro to jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
to jest przepis ruchu drogowego, ale innym dobrem 
jest stan wyższej konieczności, np. przekroczenie tej 
granicy w sytuacji, kiedy wiezie się rodzącą kobietę 
do szpitala czy też podwozi się osobę, która rzeczy-
wiście wymaga natychmiastowej pomocy, np. lekar-
skiej. Po pierwsze, następuje wtedy odstąpienie przez 
policjanta od zatrzymania prawa jazdy, które w obec-
nej sytuacji prawnej działało na zasadzie automatu, 
bezmyślnego automatu, a Trybunał Konstytucyjny 
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(wicemarszałek M. Seweryński) obecnego zakazu, dyskryminującego pewną grupę 
osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o kierujących pojaz-
dami osoba niepełnosprawna pod względem fizycz-
nym może być kierującym, jeżeli uzyska orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdem. Z kolei wydane na podstawie 
art. 81 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami roz-
porządzenie ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. 
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 
stanowi w załączniku nr 3, że ubytek częściowy albo 
całkowity słuchu nie stanowi przeciwwskazania zdro-
wotnego do kierowania pojazdami przez osoby ubie-
gające się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, 
A2, A, B1, B, B+E lub T. I to jest właśnie zasadnicza 
zmiana w ustawie. Chodzi tu o orzeczenie lekarskie 
o braku przeciwskazań.

W tej chwili nowelizowany jest art. 3. Dodano do 
niego ust. 3a mówiący, że całkowity albo częściowy 
ubytek słuchu nie jest przeciwskazaniem zdrowotnym 
do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami 
ani przesłanką do jego cofnięcia.

Są tu jednak pewne wyjątki. Taka osoba nie może 
mieć prawa jazdy kategorii D, czyli uprawnienia do 
kierowania autobusami. Nie może też mieć prawa 
jazdy kategorii C czy C1, czyli uprawnienia do kie-
rowania ciężarówkami, jeżeli wcześniej przez 2 lata 
nie miała prawa jazdy kategorii B.

Jest jeszcze sprawa cofnięcia uprawnienia. Chodzi 
o sytuację, kiedy dana osoba miała uprawnienie i ta-
kie uprawnienie miałoby być cofnięte. W wyniku tej 
nowelizacji nie będzie takiego przeciwskazania, nie 
będzie tak, że ubytek słuchu całkowity lub częściowy 
będzie uniemożliwiał zdawanie egzaminu na prawo 
jazdy kategorii C. Dotychczas o tym wszystkim de-
cydował lekarz w swoim orzeczeniu lekarskim. Do 
tej pory było tak, jeżeli chodzi o kategorię C, że le-
karz jednoznacznie orzekał – to nie było wymienione 
w rozporządzeniu – że dana osoba nie może ubiegać 
się o prawo jazdy kategorii C. Po tej zmianie będzie 
ona mogła zdawać egzamin. Lekarz, który będzie 
orzekał, nawet w przypadku całkowitego ubytku słu-
chu nie będzie mógł wydać orzeczenia, że badany nie 
może się ubiegać o takie prawo jazdy.

Proszę państwa, komisja oczywiście stwierdziła, 
że to jest istotne. Chodzi o rynek pracy i chodzi o to, 
żeby nie dyskryminować tych osób. One mogą mieć 
prawo jazdy zarówno kategorii C, jak i kategorii B. 
Te osoby mają prawo zdawać egzamin. Mogą być 
kierowcami, ale oczywiście muszą zdać przedtem 
egzamin. To jest istotna sprawa.

Szanowni Państwo Senatorowie, Panie Ministrze, 
na posiedzeniu komisji wywiązała się dyskusja na te-
mat orzeczenia lekarskiego. Tu nie ma żadnego zapisu 
i właściwie musi to być uregulowane w rozporządze-

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję również, że głos do protokołu złożył 
pan senator Maciej Łuczak*.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 787, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 787 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury, pana senatora Piotra Florka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwa-

lonej przez Sejm w dniu 12 kwietnia 2018 r. ustawie 
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Marszałek Senatu dnia 13 kwietnia 2018 r. skiero-
wał ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniu 8 maja komisja wnosi, aby Wysoki 
Senat uchwalić raczył projekt uchwały.

Pretekstem do zmiany ustawy o kierujących pojaz-
dami była petycja skierowana do sejmowej Komisji 
do Spraw Petycji od osoby prywatnej. Ustawa o zmia-
nie ustawy o kierujących pojazdami ma jednoznacz-
nie przesądzić, że całkowity lub częściowy ubytek 
słuchu nie jest przeciwskazaniem zdrowotnym do 
uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani 
przesłanką do jego cofnięcia, z wyjątkami, które są 
określone w ustawie. Jak napisano w uzasadnieniu 
do projektu noweli: „przy obecnym stanie techniki, 
także uwzględniając doświadczenia wielu państw 
w których osoby niesłyszące mogą być kierowca-
mi ciężarówek” – co ważne, mówimy o tych dużych 
samochodach, nie tylko o samochodach osobowych 
– „i doświadczenia z polskich dróg, po których oso-
by jeżdżą prowadząc ciężarówki na zagranicznych 
tablicach rejestracyjnych” – i są właśnie osobami 
całkowicie albo częściowo pozbawionymi słuchu – 
„brak jest uzasadnienia do utrzymywania w Polsce 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca P. Florek) dokładnie. Cały ten program trzeba wykonać. No 
i pytanie, jak to ma wyglądać. Jeżeli tłumacz będzie 
siedział z tyłu, to on za bardzo nie będzie mógł poka-
zać tej osobie, która przecież siedzi z przodu i kieruje, 
jakie są polecenia. Troszeczkę dyskutowaliśmy na ten 
temat, jak to ma wyglądać. Myślę, że to zostanie, nie 
wiem, chyba w rozporządzeniu… Bo egzaminatorzy 
będą musieli wiedzieć, w jaki sposób taki egzamin 
przeprowadzać. Mówimy o osobach, które całkowicie 
nie słyszą, bo to jest szczególnie ważne. Ja mówiłem 
o tym, żeby ewentualnie egzaminator był przeszko-
lony w języku migowym. Takiemu egzaminatorowi, 
który przy zdawaniu egzaminu siedzi obok, zawsze 
łatwiej coś w tym języku migowym pokazać. No, nie 
sądzę, żeby tłumacz języka migowego, który będzie 
brał udział w egzaminie praktycznym, mógł coś tej 
osobie pomóc. Oczywiście można by tutaj różne me-
tody stosować, nie wiem, jakieś napisy wyświetlające 
się, no ale już nie przesadzajmy… Dany kierowca, 
jak zdaje egzamin, ma się koncentrować na jeździe, 
więc nie możemy go rozpraszać. Tak że za bardzo 
nie wiem, jak to ma wyglądać. Pytaliśmy trochę na 
ten temat, ale trudno było… No, nie jesteśmy pierw-
si w Europie. Skoro w innych krajach taki egzamin 
można zdawać i są kierowcy, którzy mają kategorię B 
i kategorię C, czyli na samochody ciężarowe, i jeżdżą 
po drogach, to w jakiś sposób można to rozwiązać.

Tak że tego nam troszeczkę brakowało w usta-
wie, czyli tych 2 spraw. Chodzi o to, że ten jednak 
lekarz, który ma orzekać… To rozporządzenie musi 
być zmienione. No i ewentualnie zmienione być 
powinny zasady egzaminu państwowego w przy-
padku osób zdających, które całkowicie nie słyszą 
albo częściowo, w znacznym stopniu, co może być 
pewnym utrudnieniem. Ale generalnie rzecz bio-
rąc, komisja jest za przyjęciem ustawy. Zgodnie 
z tym, co państwu przeczytałem, komisja wno-
si, żeby Senat raczył uchwalić załączony projekt 
zgodnie z przedłożeniem, które przyszło z Sejmu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Filip Libicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

niu. Z ustawy, która chyba zostanie przyjęta, nic na 
ten temat nie wiemy, bo nie tutaj żadnej informacji. 
Musi być zmiana, jeżeli chodzi o orzeczenia lekar-
skie, czyli o artykuł, który cytowałem, art. 3 ust. 3 
mówiący o przeciwskazaniu zdrowotnym. Lekarz 
na podstawie zapisu, który był do tej pory… Tam 
była tylko kategoria A, B1, B i T. I to musi zostać 
zmienione. Jeżeli to nie zostanie zmienione… Lekarz 
orzecznik będzie w dalszym ciągu orzekał zgodnie 
z rozporządzeniem, w związku z czym potrzebna jest 
zmiana rozporządzenia, tak żeby to wszystko mogło 
wejść w życie. To jest pierwsza sprawa. 

Druga sprawa była troszeczkę kontrowersyjna. 
Chodzi o ustawę o petycjach i sprawę egzaminu dla 
osób niepełnosprawnych, całkowicie lub częściowo 
niesłyszących. Otóż w ustawie o kierujących pojazda-
mi jest zmiana, która polega na tym, że osoba zdająca 
egzamin będzie mogła zawnioskować o to, żeby na 
egzaminie był tłumacz języka migowego. Będzie mo-
gła zawnioskować o to do dyrektora wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego i wtedy on będzie zobo-
wiązany zatrudnić tłumacza na egzamin, ale będzie 
też mogła sama przejść z takim tłumaczem i wtedy 
ośrodek nie będzie musiał ponosić kosztów.

Przypominam państwu, że niedawno przyjęliśmy 
ustawę, w ramach której zwolniliśmy osoby niepełno-
sprawne z kosztów egzaminu praktycznego. Chodzi 
o 140 zł. One nie będą tego płacić. Teraz dodatkowo 
ośrodek ruchu drogowego będzie musiał zatrudnić 
tłumacza języka migowego, jeżeli taki wniosek wpły-
nie, czyli będzie musiał ponosić dodatkowe koszty. 
O tych kosztach też była mowa, że one być może nie 
będą duże i ośrodki sobie poradzą, natomiast musimy 
wziąć pod uwagę, że do tej pory te osoby nie mogły 
zdawać egzaminu, bo z orzeczenia lekarskiego jasno 
wynikało… Jeżeli taka osoba była całkowicie czy 
częściowo pozbawiona słuchu, to nie mogła zdawać 
takiego egzaminu. Wydaje się, że tych osób zdających 
może być teraz zdecydowanie więcej.

No i druga kwestia, która w jakimś rozporządze-
niu musi być uregulowana, dotycząca tego, jak ma 
wyglądać egzamin państwowy takiej osoby, która 
całkowicie nie słyszy. Mówimy o kategorii B i o ka-
tegorii C prawa jazdy, szczególnie kategorii C. Jak ma 
wyglądać ten egzamin? Bo na egzaminie teoretycz-
nym tłumacza języka migowego nie będzie – zgodnie 
z ustawą tłumacz może być tylko na egzaminie prak-
tycznym. No i pytanie… Wszyscy z państwa, którzy 
zdawali egzamin na prawo jazdy, wiedzą, jak ten eg-
zamin wygląda. Jest osoba zdająca, a obok egzamina-
tor, który mówi: proszę jechać w prawo, proszę jechać 
w lewo, proszę zaparkować itd. Jest cały, że tak po-
wiem, program egzaminacyjny, który trzeba wykonać 
podczas 45 minut czy godziny, już nie pamiętam teraz 
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(senator J. F. Libicki) mają całkowity ubytek słuchu, ale również ci, którzy 
do tej pory nie mogli dostać orzeczenia, gdyż mieli 
znaczny ubytek. Tak więc wydaje mi się, że tych osób 
zdających będzie więcej. Ale myślę, ważne jest to, że 
umożliwiamy im zdawanie tego.

No, troszeczkę szkoda, że na tym etapie, na ja-
kim jest ta ustawa… Ja rozumiem, że to była petycja 
i w związku z tym taka była procedura, żeby tych 
informacji, które tutaj są istotne, dotyczących właśnie 
tego orzeczenia lekarskiego… Bo to na pewno trzeba 
zmienić. My nic nie wiedzieliśmy. Był ktoś z NIK na 
posiedzeniu komisji – nie pamiętam już nazwiska tego 
pana – i mówił, że tu równocześnie powinno być też 
to rozporządzenie, bo dopóty, dopóki to rozporzą-
dzenie nie będzie zmienione, praktycznie żaden le-
karz takiego orzeczenia wydać nie może. W związku 
z tym zmiana orzeczenia to jest raz. I dwa: szkoda, 
że na tym etapie, na jakim procedujemy, nie jest już 
jasna sprawa, jak to ma wyglądać. Bo oczywiście 
tutaj trzeba się dostosować w tej chwili do tych osób 
niepełnosprawnych. Jestem przekonany, że nam się 
to uda zrobić, ale to jest kwestia rozporządzeń i dal-
szego działania. A sama ustawa, jak mówiłem, jest 
sprawą bardzo ważną i istotną. Chodzi o to, żeby nie 
dyskryminować osób, które całkowicie nie słyszą 
albo częściowo nie słyszą. I dlatego, myślę, wszyscy 
ją poprzemy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pytanie chce zadać pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Mnie chodzi o dodawany w art. 3 ust. 3a. Tu jest taka 
konstrukcja – to tylko w języku polskim występuje 
– podwójnego zaprzeczenia. Czy ja dobrze rozumu-
ję? Ja będę to czytał tak, jak według mnie powinna 
wyglądać treść tego artykułu: jeśli całkowity lub czę-
ściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem, 
z wyjątkami, to znaczy, że jest przeciwwskazaniem 
dla wyjątków.

(Senator Piotr Florek: Tak.)
Czyli tak: całkowity lub częściowy ubytek słu-

chu jest przeciwwskazaniem w przypadku uzyskania 
prawa jazdy kategorii D1 lub D – dobrze rozumuję? – 
uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C i po tych…

(Senator Piotr Florek: Po 2 latach, jeśli ma kate-
gorię B, może zdawać. Tak.)

I teraz: jest przeciwwskazaniem do cofnięcia 
uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub 
C1 przez okres roku od tego zdarzenia. Czy o to cho-
dziło?

Zanim dojdę do pytania, przedstawię kilka reflek-
sji. Mam nadzieję, że pani marszałek to uzna.

Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj debatujemy nad tą 
ustawą, bo, po pierwsze, rzeczywiście jest tak, jak pan 
senator powiedział, że osoby niedosłyszące bądź głu-
che w innych krajach europejskich, Unii Europejskiej, 
prowadzą samochody, również ciężarowe. Po drugie, 
myślę, że to jest pewne wypełnienie ONZ-owskiej 
konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która 
mówi o pełnym uczestnictwie osób niepełnospraw-
nych w różnych dziedzinach życia. Dobrze, że także 
w tym. To jest takie bardzo konwencyjne, bym po-
wiedział. Trzecia rzecz. Chcę bardzo podziękować za 
pracę nad tą ustawą panu posłowi Piechocie, przewod-
niczącemu sejmowej komisji petycji, który tę ustawę 
pilotował i bardzo szeroko konsultował.

A jeśli chodzi o moje pytania, to na jedno pan 
senator już odpowiedział. Wydaje mi się, że spo-
sób przebiegu egzaminu… Warto zasięgnąć wiedzy 
w tym zakresie w tych krajach, w których osoby nie-
słyszące na stałe prowadzą takie pojazdy, gdzie na 
pewno ten problem dotyczący egzaminu jest jakoś 
rozwiązany.

A pytanie drugie jest następujące: czy na posiedze-
niu komisji była o tym mowa albo czy ministerstwo 
w jakiś sposób szacowało, ile jest osób niesłyszących, 
które będą chciały zdawać na takie prawo jazdy? Jaka 
to jest grupa? Jak liczna? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Myślę, że na posiedzeniu komisji nie było o tym 

mowy, ale, z tego co pamiętam, w Sejmie – bo sły-
szałem i tę dyskusję – była mowa, że prawdopodobnie 
w Polsce może być nawet ok. miliona osób, które 
całkowicie nie słyszą lub mają ubytki słuchu. Taka 
informacja padła z ust pana podsekretarza stanu – 
zapomniałem w tej chwili nazwiska pana ministra. 
Tak że taka informacja padła, ale nie…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie wszyscy będą 
prowadzić ciężarówki.)

Właśnie. Nie wydaje mi się, żeby wszyscy chcieli 
kierować samochodami ciężarowymi. W związku 
z tym szacunki, które ministerstwo zebrało z woje-
wódzkich ośrodków ruchu drogowego, mówiły tylko 
o niedużej kwocie z tytułu zatrudnienia tłumacza 
języka migowego. Będzie to kwota ok. 20 tysięcy zł. 
Tylko wydaje mi się, że to pewno jest za mało, dlatego 
że jednak, mimo wszystko, ta zmiana spowoduje, że 
będzie więcej chętnych. Bo będą nie tylko ci, którzy 
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stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Rozumiem, że pan senator pragnie przekierować 
to pytanie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Chciałbym powtórzyć 
to pytanie…)

Dobrze.
Panie Ministrze, to ja zapraszam…
(Senator Jerzy Czerwiński: …bo jest ważne we-

dług mnie.)
Dobrze.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę, bo stąd 

państwo ministrowie odpowiadają na pytania. Być 
może będzie następne. Tak że bardzo proszę.

I bardzo proszę pana senatora…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

my rozumiemy ten zapis w ten sposób, że jeżeli na-
stępuje utrata słuchu w konsekwencji nagłego wypad-
ku… Ten słuch w ciągu roku może powrócić. I tu o to 
chodzi, że delikwentowi cofamy uprawnienia tylko na 
ten okres, kiedy on tego słuchu jest całkowicie pozba-
wiony. Jeżeli ten słuch zaczyna powracać, to możemy 
przystąpić do procedowania i lekarz orzecznik może 
orzeczenie ponownie wydać.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Pani 
Marszałek, jeśli można…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Proszę dopytać.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeszcze raz przeczytajmy to na spokojnie i zasta-

nówmy się, czy zapisana tu treść – nie wiem, jak to na-
zwać – odzwierciedla intencje państwa. Tak że jesz-
cze raz. „Całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie 
jest przeciwwskazaniem”, z wyjątkiem… Odwróćmy 
to zdanie. Całkowity lub częściowy ubytek słuchu 
jest przeciwwskazaniem cofnięcia uprawnień, załóż-
my, przez okres roku od zdarzenia utraty słuchu… 
Należałoby to tak rozumieć, że przez okres roku nie 
można cofnąć uprawnień, a po upływie roku można. 
Czy o to chodziło?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Ja myślę, że wręcz odwrotnie. Chodziło o to, że 

w ciągu roku od zdarzenia… Jest tutaj dyrektor, który 

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Tak: „cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy 

kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego 
zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym 
jej” itd., itd. To jest osobie, która w wyniku nagłego 
zdarzenia utraciła słuch. Czyli mówimy o cofnięciu 
uprawnień, jeśli straciła słuch. Teraz wiemy, że również 
będzie można zdawać egzamin, jeżeli osoba całkowicie 
nie słyszy. A więc będzie mogła zdawać. Tu zaś jest 
przeciwwskazanie dla osoby, „która w wyniku nagłego 
zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiają-
cym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, 
w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych” itd., 
itd. Myślę, że będzie… Prosiłbym o zadanie pytania 
co do tego punktu panu ministrowi, dlatego że on jest 
troszeczkę niejasny. Rozumiemy ideę, to, że egzamin 
na kategorię C i C1 można zdawać. C1 dotyczy mniej-
szych ciężarówek, a C – tych dużych. Tu mówimy tylko 
o cofnięciu uprawnień, czyli jeżeli ktoś już je ma. Do 
tej pory nie mógł zdawać i nie ma takich osób…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ma uprawnienia; nie 
mówimy o zdawaniu.)

Tak, tak, przepraszam, ma uprawnienia, tak. Ma te 
uprawnienia kategorii C. A więc chodzi tylko o to cof-
nięcie. Prosiłbym o przekierowanie tego pytania, bo 
nie chciałbym na nie błędnie odpowiedzieć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd… 

przepraszam, został wniesiony przez komisję sejmo-
wą.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej obecnie ustawy?

Jest z nami pan minister Marek Chodkiewicz.
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Rząd oczywiście popiera ustawę, zmianę ustawy. 

Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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tyle – takie jest założenie – że może otrzymać z po-
wrotem prawo jazdy. A cofnąć prawo jazdy tej osobie 
w tym okresie nie tylko można, ale należy, i tak to 
jest zapisane. To jest dobrze zapisane.

Senator Jerzy Czerwiński:
Będę się upierał przy swoim, przy tym, że ta treść 

jest przeciwstawna do tego, co zresztą słusznie pan 
senator i pan minister tutaj postulowali. Ale ta treść, 
jeśli ją się czyta w sposób… bez tych ozdobników, 
bo one bardzo wybijają jakby z logiki: całkowity lub 
częściowy ubytek słuchu jest przeciwwskazaniem 
zdrowotnym cofnięcia uprawnień. Jest przeciwwska-
zaniem zdrowotnym cofnięcia uprawnień w ciągu 
roku…

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, ja pozo-

stanę przy swoim, proszę to…)
Oczywiście ma pan prawo. Panie Senatorze, 

oczywiście ma pan prawo. Ja uważam, że odpowie-
dzi panów ministrów, pana ministra i pana senatora 
ministra, że tak powiem, były wyczerpujące.

Czy pan jeszcze, Panie Ministrze… Chce pan za-
dać pytanie, tak? Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję bardzo.
Ja w zasadzie chciałbym jeszcze nawiązać do 

kwestii egzaminów i zapytać pana ministra, czy 
rzeczywiście w tej całej dyskusji o tym, jak prze-
prowadzać egzamin… Czy uważa pan, że rzeczywi-
ście konieczna jest jakaś regulacja w tym zakresie? 
Bo ja osobiście uważam, że jeśli osoby niesłyszące, 
słabo słyszące i głuche mają prawo do prowadzenia 
pojazdów, w tym także ciężarówek, a zatem mają 
prawo do zdawania egzaminów, to jest rzeczą zu-
pełnie oczywistą, że wojewódzkie ośrodki muszą 
im zapewnić takie warunki, w których to zdawanie 
będzie możliwe. Jeżeli do osoby głuchej ktoś zacznie 
mówić „skręć w lewo”, „skręć w prawo” i ona nie 
będzie w stanie tego zrozumieć, no to oczywiście te 
warunki nie są spełnione. Tak że ja sądzę, że taka 
osoba, która musiałaby zdawać w warunkach, gdy 
nie jest w stanie dowiedzieć się, jakie są polecenia 
egzaminatora, powinna złożyć skargę, że po prostu 
faktycznie uniemożliwiono jej zdawanie egzaminu. 
Nie wiem, prosiłbym o potwierdzenie mojej intuicji, 
że to można pozostawić WORD-om, żeby zrobiły 
tak, żeby było dobrze, w zależności od możliwości 
danej osoby zdającej…

mi pomoże w razie czego. Mnie się wydaje, że osoba, 
która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła możliwość 
rozumienia mowy z odległości jednego metra… Przy 
zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów 
słuchowych ten słuch może po roku powrócić. Ja tak 
ten zapis rozumiem. Ale nie wiem, czy…

Senator Jerzy Czerwiński:
Przepraszam, Panie Ministrze… Krótkie pytanie. 

Czy można cofnąć te uprawienia przez okres jednego 
roku, czy nie można ich cofnąć? Może to nam wyja-
śni… Zostawmy te, przepraszam, ozdobniki, i weź-
my pod uwagę tylko początek i koniec tego ust. 3a. 
Ja jeszcze raz to przeczytam. Proszę wsłuchać się. 
Całkowity lub częściowy ubytek słuchu jest przeciw-
wskazaniem zdrowotnym cofnięcia uprawnień przez 
okres roku od zdarzenia utraty słuchu…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Pani Marszałek, 
czy można pomóc?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, Panie Ministrze, bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: Może zapis nie jest jednoznacz-
ny. Może faktycznie trzeba go…)

Panie Ministrze, pan senator…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: Senator chce dopowiedzieć?)
…Konstanty Radziwiłł, pan minister, chciałby 

dopowiedzieć słowo i pewnie zakończyć je pytaniem, 
więc…

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Ministrze, Szanowni Państwo, w takim try-

bie dość ekstraordynaryjnym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
To jest ten wyjątek, kiedy nie tylko można, ale 

należy cofnąć uprawnienia, ponieważ nagła utrata 
słuchu wiąże się ze szczególnym rodzajem niepełno-
sprawności, niepełnosprawności dalej idącej niż tej 
występującej wtedy, kiedy człowiek nie słyszy długo. 
I dokładnie o to chodzi. Pan senator ma rację. To jest 
sytuacja, w której…

(Głos z sali: Ale to jest…)
Nie, nie, to jest dobrze napisane. Nie należy co-

fać osobom źle słyszącym i głuchym, z wyjątkiem 
tych, które utraciły słuch w sposób nagły, przez rok. 
Jeśli po roku nadal nie słyszą, to wówczas można im 
przywrócić prawo jazdy, ponieważ są już długo nie-
słyszącymi, no a taka osoba, która długo nie słyszy, 
jakby zaadaptowała się do tej niepełnosprawności na 

(podsekretarz stanu M. Chodkiewicz)



71
60. posiedzenie Senatu w dniu 9 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

nie, tak jak należy zdawać, z pewnymi szykanami itd., 
żebyśmy my również się czuli bezpiecznie, jak po-
ruszamy się po drogach. Więc pewne wymagania są 
i w związku z tym jeżeli osoba całkowicie nie słyszy, 
no to oczywiście te informacje, które do tej pory się 
przekazuje, kiedy egzaminator mówi, żeby zaparkować 
w zatoczce, wyjechać tyłem, wjechać itd., itd.… To 
są pewne sprawy, w których po części rzeczywiście 
ta osoba, która będzie tłumaczem języka migowego, 
będzie mogła pomóc, siedząc z tyłu. Ale musi to poka-
zać, a z kolei osoba siedząca z przodu tego nie widzi. 
Tak więc trzeba wypracować jakieś standardy w jakiś 
sposób. No, nie wiem, czy wojewódzkie ośrodki ruchu 
sobie z tym poradzą, coś zrobią, ale nie może być tak, 
że to tak pozostawimy, że każdy sobie z tym tematem 
poradzi. Nie, do tej pory takiej sytuacji nie było i trzeba 
to w jakiś sposób rozwiązać.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Ja myślę, Panie Senatorze, że zostawmy na razie 

to tak, jak jest, a jeśli zauważymy, że WORD-y sobie 
nie radzą, to wtedy oczywiście tę sprawę będziemy 
regulowali. Ale wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że 
one sobie z tym doskonale poradzą.

(Senator Piotr Florek: A co z rozporządzeniem 
ministra zdrowia? Musi być rozporządzenie, bo ina-
czej nie będą mogli zdawać.)

Ustawą troszkę jakby wymuszamy na ministrze 
zdrowia, żeby to rozporządzenie wydał. Takie mamy 
stanowisko. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań do pana ministra nie ma, tak że bar-

dzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa o rejestracji jachtów 
i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

(Senator Bogdan Borusewicz: A co z dziesiątym?)
Dziesiąty? Było już zapowiedziane przez mar-

szałka Seweryńskiego, że będzie on jutro, Panie 
Marszałku.

(Senator Bogdan Borusewicz: Okej, to ja na 10.00 
przyjdę.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Panie Senatorze, absolutnie pan senator ma ra-
cję. Wydaje mi się, że nawet dzisiaj osoby, które np. 
mają już jakieś kłopoty, ale nie wymagają aż takiej 
wielkiej ingerencji, te egzaminy zdają. Tak że takiego 
problemu nie powinno być i moim zdaniem nie wy-
maga to dodatkowej regulacji przy formie zdawania 
egzaminu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. I pan senator…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: Dziękuję…)
Jeszcze proszę zostać, bo będzie pytanie.
Pan senator Piotr Florek.
Tak, Panie Senatorze?

Senator Piotr Florek:
…Ten zapis… Pewnie można uznać, jak pan mi-

nister powiedział, że jak coś nagle się wydarzyło, 
to ja jestem oszołomiony przez pewien czas, nie je-
stem przyzwyczajony, myślę, że słyszę, a nie słyszę 
itd… I dlatego może ten okres… Ale to jest niedo-
brze sformułowane w tym przepisie i wymagałoby… 
Rozumiemy, o co chodzi, ale należałoby to rzeczy-
wiście poprawić.

Ale, Panie Ministrze, odnośnie… Pierwsza spra-
wa to rozporządzenie, bo to jest ważne. Pan w tej 
chwili powiedział, że WORD-y sobie poradzą itd., że 
takie przypadki… Nie, takich przypadków nie było, 
do tej pory nie było, bo osoba całkowicie głucha nie 
mogła zdawać egzaminu na prawo jazdy. Kropka. 
Bo orzeczenie lekarskie… Nie dostała orzeczenia 
lekarskiego. Orzeczenie lekarskie było jasne, cytowa-
łem panu artykuł, który mówi itd., itd… W związku 
z tym… Przy częściowej głuchocie – tak, w zależno-
ści od… Decydował lekarz, który orzekał, czy dana 
osoba może, czy nie może. Ale teraz mówimy rów-
nież o osobach całkowicie niesłyszących, w związ-
ku z tym to jest nowa rzecz na egzaminach, pewne 
standardy powinny być wypracowane i powinny być 
jednakowe w całej Polsce. Nie może być tak… Znają 
państwo przepisy, wiedzą państwo, jak to wygląda, 
jeżeli chodzi o egzaminy itd., itd. To nie może być 
tak, że w każdym WORD-zie jakoś inaczej będą do 
tego podchodzić. Jakieś standardy w tym przypadku 
muszą być określone, musi być jasne, jak ma wyglą-
dać egzamin państwowy. 

Proszę państwa, my wszyscy jeździmy po drogach 
i chcemy, żeby osoba, która jedzie np. samochodem 
ciężarowym, rzeczywiście zdała ten egzamin popraw-
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z obowiązkiem badania stanu technicznego łodzi. 
Następnie przeprowadzono głosowanie nad propono-
wanymi przez biuro poprawkami. Przyjęto poprawki 
nr 1, 3, 4, 5, 6 i część pierwszą poprawki nr 7. Nie 
przyjęto poprawki nr 2. Są to poprawki niezmienia-
jące merytoryki ustawy. Następnie głosowano nad 
całą ustawą. 7 senatorów, czyli wszyscy obecni se-
natorowie, poparło…

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 chciałby zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Wspomniał pan senator sprawozdawca o tym, 
że zadawano pytania, zgłaszano poprawki. Mnie 
interesują rejestry, które są dobrze rozwiązane. 
Wspominano również o przeglądach technicznych, 
zwłaszcza dużych jednostek. Jak ta sprawa została 
skwitowana przez autorów ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Gaweł:

To było tylko częściowo… Pytanie dotyczyło prze-
glądów silników…

(Senator Jan Rulewski: Nie…)
Tak, o silnikach była mowa na posiedzeniu ko-

misji, o ile pamiętam, a nie o przeglądach całych 
jednostek. Mówimy o jachtach, ale jachty nie muszą 
mieć silnika.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Konstanty Radziwiłł.
Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym się upewnić, jak ta sprawa wygląda, 

jeśli chodzi o jachty żaglowe, powiedzmy, żaglówki 
śródlądowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 790, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 790 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Roberta Gawła, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym senacka Komisja 

Infrastruktury zajęła się ustawą o rejestracji jachtów 
i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Zasadniczym celem ustawy jest uproszczenie 
i uporządkowanie przepisów z zakresu rejestra-
cji jachtów i innych jednostek pływających o dłu-
gości do 24 m. Obecnie jest 6 różnych rejestrów. 
Obowiązkowi rejestracji podlegać będą jachty oraz 
jednostki pływające używane do amatorskiego po-
łowu ryb o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie 
mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW, jednostki 
pływające używane do połowów rybackich, a także 
jednostki pływające uprawiające żeglugę poza tery-
torium Rzeczypospolitej. Rejestr prowadzony będzie 
w systemie informatycznym, będzie to rejestr jawny. 
Organem rejestrującym będzie starosta albo właściwy 
polski związek sportowy.

Zgodnie z art. 10 właściciel zarejestrowanej jed-
nostki pływającej będzie obowiązany zawiadomić 
organ rejestrujący w terminie nieprzekraczającym 30 
dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o zbyciu 
lub nabyciu jednostki lub o zmianie stanu faktycznego 
wymagającej zmiany danych zamieszczonych w re-
jestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego 
wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Ustawa wprowadza również sankcje karne. To są 
sankcje związane z grzywną.

Ustawa przewiduje etapową wymianę dotych-
czasowych dokumentów rejestracyjnych na nowe 
w ciągu 30 miesięcy od daty wejścia w życie usta-
wy. Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie 
z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obo-
wiązkowi rejestracji, będzie obowiązany ją zarejestro-
wać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2020 r. z wyjątkiem art. 26 oraz art. 30.

Przebieg posiedzenia komisji.
Na początku minister gospodarki morskiej i żeglu-

gi śródlądowej, pan Marek Gróbarczyk, przedstawił 
cele tej ustawy. Następnie zabrała głos pani legisla-
tor. Potem była bardzo krótka dyskusja, 2 senatorów, 
senator Peczkis i senator Misiołek, pytało o sprawy 
związane z samą rejestracją oraz sprawy związane 

(wicemarszałek M. Koc)
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Panie Ministrze?
Bardzo proszę. Zapraszam na mównicę.

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Już nie będę wchodził w ogólne sprawy dotyczące 

tej ustawy, odniosę się tylko do pytań, które były 
zadane.

Istotnie, zmniejszamy długość jachtów, których 
dotyczy obowiązek rejestracji, z 12 m do 7,5 m – ale 
jest to jedyne ograniczenie, które wprowadzamy – 
z prostego powodu. Otóż dzisiaj mamy podział na 
jednostki śródlądowe i morskie. Jednostki śródlądowe 
mogą być rejestrowane… Muszą być rejestrowane te 
powyżej 12 m, a morskie – te od 5 m. W związku 
z tym, że chcemy to zunifikować – i był to jedyny cel 
naszego działania – to podnosimy do 7,5 m wymaga-
ną długość jednostki morskiej, a obniżamy w przy-
padku jednostki śródlądowej do 7,5 m, tworząc jak 
gdyby jedną barierę. Czyli jest to długość 7,5 m oraz 
moc 15 kW w przypadku jednostek, które podlega-
ją rejestracji. Wynika to z prostej logiki. Jednostka 
o długości 7,5 m, która wychodzi w morze, jest już 
poważną jednostką i w związku z tym musi podlegać 
rygorom bezpieczeństwa. Mogłoby dochodzić do za-
fałszowania relacji, jeśli śródlądowo zarejestrowałby 
się ktoś… A tak było. Wprowadzono to śródlądowo, 
żeby ominąć zapis o 5 m dla jednostek morskich.

Te decyzje były pewnym kompromisem. Były one 
podyktowane również względami bezpieczeństwa, 
które określiły urzędy morskie – jednostka mająca 
7,5 m to jest już duża jednostka. Zmiana nie spowo-
duje, że wszyscy będą musieli iść się rejestrować, 
a jednocześnie pozwoli na to, by wychodzące w mo-
rze jednostki mające powyżej 7,5 m były pod kontrolą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Kleina pragnie zadać py-

tanie panu ministrowi.
Bardzo proszę zadawać pytanie z miejsca nie dłu-

żej niż jedną minutę. Muszę to powiedzieć.
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Ja rzeczywiście chciałbym kontynuować ten te-

mat, ponieważ pamiętam, że gdy pracowaliśmy nad 
tą ustawą jeszcze w poprzedniej kadencji, to był spór 
między administracją morską a właścicielami jach-
tów i ludźmi, którzy się zajmują sprawami wodnymi. 
Oczywiście urzędy morskie chciały wprowadzić tutaj 

Senator Robert Gaweł:

To znaczy według ustawy mamy jasno określone, 
że przepisy będą obowiązywały jednostki między 7,5 
a 24 m, powyżej 24 m to już są statki. Jeśli mówimy 
o jednostkach śródlądowych, to one w większości są 
małe. A więc, jeżeli pan minister ma na myśli małe 
żaglówki, to one nie podlegają obowiązkowi rejestra-
cji, choć mogą zostać zarejestrowane przez samego 
właściciela, bo taka możliwość jest w ustawie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo. Czy 
są jeszcze…)

To znaczy ważne jest to, że jest pełna kontrola 
nad rejestracją jednostek powyżej 7,5 m. Będzie coś 
w rodzaju dowodu rejestracyjnego, przypominającego 
dowód samochodowy, z danymi jednostki itd. Poza 
tym będzie obowiązek nanoszenia numeru na rufie 
danej jednostki.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są pytania?
Pan senator Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Do tej pory była jednak taka zasada, że nawet więk-
sze jednostki nie podlegały tej specjalnej rejestracji, 
czyli to było do 12 m. W tej chwili rząd to obniża, 
proponuje, żeby to było 7,5 m, taka byłaby ta gra-
niczna wielkość. Jak przedstawiciel rządu, jak rząd 
uzasadniał to, żeby właśnie zwiększyć liczbę…

Senator Robert Gaweł:
Na posiedzeniu komisji nie było pytania dotyczą-

cego tego uzasadnienia, więc proszę tę kwestię…
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli tę kwestię bę-

dziemy wyjaśniali z panem ministrem.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Robert Gaweł: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du? Jest z nami pan minister Marek Gróbarczyk.
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(senator K. Kleina) które hamuje rozwój tego sportu czy turystyki. Te 
wszystkie rzeczy zostały usunięte, bo chodzi o kosz-
tochłonność i jak gdyby obciążenie. Ale ze względów 
bezpieczeństwa, jako minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej, nie podejmę decyzji pozwa-
lającej na to, aby bez żadnej rejestracji wypuścić 
w morze 12-metrową jednostkę. Jest to jednak zbyt 
duże ryzyko i zbyt duże obciążenie, aby można było 
w ten sposób ustawowo rozwiązać ten problem. Jest 
to bezwzględna ocena urzędów morskich, jak również 
specjalistów w tym zakresie i kapitanów, bo chodzi tu 
już o duże jednostki, 12-metrowe, które mogłyby swo-
bodnie wychodzić w morze. A z drugiej strony chcie-
liśmy zahamować tę fikcję, która się utrzymywała, że 
to wszystko rejestrowało się na śródlądziu, a i tak nie 
wiadomo było… i nie było to dopuszczone do żeglu-
gi morskiej, a jednak wiemy, że taka żegluga miała 
miejsce. W związku z tym uwalniamy większość, jak 
mówię, 80 czy 90% jednostek z obowiązku rejestracji, 
pozostawiając rejestrację powyżej pewnej… I wpro-
wadzamy jeden klarowny i czytelny rejestr, do tego 
ten rejestr będzie prowadzony komputerowo, a więc 
dzięki końcówce zainstalowanej w domu można bę-
dzie zarejestrować daną jednostkę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja bym chciał wrócić z morza na 

śródlądzie, bo mówi pan o sporcie i turystyce, a przy-
tłaczająca większość Polaków pływa po śródlądziu, 
mniejszość pływa po morzu. I z całą pewnością skoro 
mówi pan o liberalizacji tych przepisów, to trzeba 
powiedzieć, że one, prawdę mówiąc, nie są liberali-
zowane. Bo dotychczas można było nie rejestrować… 
Jeżeli ja dobrze to rozumiem, bo ten przepis nie jest 
zupełnie jasny… Proszę potwierdzić, czy mam rację, 
że w tej chwili praktycznie każda, mówiąc takim 
ludzkim językiem, żaglówka powyżej 7,5 m musi 
być zarejestrowana.

(Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Marek Gróbarczyk: Tak.)

I każda motorówka powyżej 15 kW musi być za-
rejestrowana.

(Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Marek Gróbarczyk: Tak.)

No to nie jest to liberalizacja, tylko…
(Senator Kazimierz Kleina: Wręcz odwrotnie.)
…wręcz odwrotnie, bo dotychczas to 12 m było 

granicą – prawda? – czyli…

jak najwięcej zasad, które by wprowadzały różnego 
rodzaju ograniczenia administracyjne, certyfikaty 
itd. Był o to spór. I w tamtym momencie udało się 
tyle zrobić.

Wydaje mi się, że powinniśmy dzisiaj, mając do-
świadczenie z kilku lat, pokazać, że można zliberali-
zować przepisy i działać tak, jak działa się w wielu in-
nych krajach, gdzie tradycje morskie i wodniackie są 
dużo większe niż u nas. My ciągle próbujemy różnego 
rodzaju sposobami ograniczyć te, powiedziałbym, 
morskie rzeczy. Wydawałoby się, że logiczne byłoby 
powiększenie limitu do 12 m, chodzi o jednostki, 
które by nie podlegały rejestracji, tym bardziej że 
statystyki pokazują – jeżeli jest inaczej, to prosiłbym, 
żeby pan minister mnie sprostował – że rozwiązania, 
które przyjęliśmy kilka lata temu, nie spowodowały 
większej liczby kolizji i jakichś tragedii na morzu czy 
na wodach śródlądowych. Było tak z tego powodu, 
że przepisy były trochę zliberalizowane w stosunku 
do poprzednich.

Teraz – tak mi się wydaje – my się cofamy. Sam 
pan minister powiedział, że wystarczyło zarejestro-
wać jednostkę jako śródlądową, żeby mogła ona pły-
wać także na morzach. Prawda? Czy obecne przepisy 
– w porównaniu do poprzednich – mogą doprowadzić 
do tego, że będzie więcej kolizji morskich, wypadków 
na morzu, zagrożeń itd.?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, proszę bardzo. Oddaję panu głos.

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Dziękuję bardzo.
Zasadniczym celem ustawy jest przede wszystkim 

liberalizacja wszelkiego rodzaju zaleceń, obostrzeń 
itd., tak aby ten sport i ta turystyka stały się popular-
ne i dostępne. W związku z tym niejako uwalniamy 
jednostki, które według naszych ocen… Ok. 80–90% 
to jednostki mające do 7,5 m. One będą wolne od 
jakichkolwiek obostrzeń. Już nie mówię o rygorze 
rejestracji czy opłat. Jest istotne, żeby one nie podle-
gały żadnym opłatom.

Tak samo jest w przypadku jednostek, o których 
mówił pan senator Rulewski. Chodzi o jednostki, 
które wymagałyby przeglądów, mające moc silnika 
powyżej 75 kW. Tego też nie będzie. Uważamy, że 
jest bezsensowne, aby każdy skuter wodny podlegał 
przeglądowi tylko i wyłącznie z tego powodu, że ma 
duży silnik. Jest to, wydaje nam się, pewne nadużycie, 
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(senator K. Radziwiłł) uporządkowania tego wszystkiego. Bo dzisiaj każdy 
związek prowadzi swój rejestr, jest to prowadzo-
ne w sposób taki, że jest niekompatybilne ze sobą. 
W związku z tym wprowadzenie tego ma na celu 
uporządkowanie i jak gdyby określenie liczby tych 
jednostek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, ja chciałbym… Bo pytałem o to 

już poprzednio, zadałem takie pytanie, i jest prośba, 
żeby ewentualnie powiedzieć… Czy efektem tego, 
że poprzednia ustawa, ta, którą teraz modyfikujemy, 
wprowadziła rozwiązania zliberalizowane w stosun-
ku do tych wcześniejszych jeszcze zapisów, o tych 
12 m… Czy ta sytuacja doprowadziła do większej 
wypadkowości, większej liczby kolizji na wodach 
śródlądowych lub morskich, czy tego problemu pa-
nowie nie dostrzegliście?

I dlaczego nie zgadzacie się na to, żeby różne 
związki żeglarskie prowadziły te rejestry statków? 
Czy do tego rzeczywiście wszędzie jest potrzebny 
urzędnik? Czy nie może samo środowisko, działające 
na podstawie przepisów, rejestrować tych jednostek, 
spisywać itd.? Czy zawsze musi to wszystko być ro-
bione przez urzędy państwowe?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Ale właśnie o to chodzi, że to otwieramy, ponie-

waż do rejestracji są dopuszczone związki i wszyst-
kie starostwa. Chodzi o to, żeby to było na tyle po-
wszechne… W związku z tym został przygotowany 
nasz wniosek, który został zaakceptowany przez 
program „Polska cyfrowa”, i będzie wprowadzony 
rejestr, w ramach którego ta rejestracja będzie się 
odbywała po prostu z domu. Ona jest prosta, łatwa 
i niewymagająca zachodu. Tak więc to jest to ułatwie-
nie, że w zasadzie z każdego miejsca będzie można 
przeprowadzić taką rejestrację.

(Senator Kazimierz Kleina: A ta kwestia wypad-
kowości?)

Wypadkowość… No, nie mogę się bezpośrednio 
odnieść do danych, bo nie posiadam teraz tych staty-
styk, ale wydaje się, że większość tych jednostek była 
nierejestrowanych, tak więc nie ma takiej statystyki.

(Senator Kazimierz Kleina: No, nie. Statystyki 
wypadków na morzu…)

Tylko i wyłącznie jeżeli to jest…

(Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Marek Gróbarczyk: No tak, ale 5 m…)

Czyli… Już przechodzę do pytania. To znaczy 
stwierdzam, że to nie jest liberalizacja – bo nie jest. 
Ale moje pytanie jest takie: na czym będzie polegała 
ta procedura rejestracji, w szczególności żaglówek? 
Bo rozumiem, że w przypadku motorówek jest jakaś 
kontrola silnika. A w przypadku żaglówek jak to bę-
dzie wyglądało?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
No, to wynika z długości jednostki. Będzie ona po 

prostu podlegała tylko i wyłącznie rejestracji poprzez 
formularz, który zostanie…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Czyli żadnych prze-
glądów itd. nie będzie.)

Żadnych.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Już? To ja…)
Jest tylko i wyłącznie… Ponieważ dzielimy je 

na jednostki komercyjne i jednostki rekreacyjne… 
Jednostki rekreacyjne nie podlegają żadnej kontroli, 
z kolei jednostki komercyjne, które wykonują usługi 
dla klientów, podlegają obostrzeniom wynikającym 
z tego tytułu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Dobrze, to może senator Kleina, a później pan 

senator Radziwiłł. Proszę bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: To może najpierw se-

nator Radziwiłł…)
Żeby dopytał?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, żeby dopytał.)
Dobrze, proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję bardzo. Pani Marszałek. Panie Senatorze, 

dziękuję.
A więc dopytałbym, czemu właściwie służy reje-

stracja jachtów, powiedzmy, żaglówek od 7,5 do 12 m, 
takich rekreacyjnych żaglówek, które pływają po je-
ziorach mazurskich i w innych miejscach. Właściwie 
czemu to służy?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
W celu wprowadzenia rejestru, ze względów bez-

pieczeństwa, ze względów statystycznych i w celu 
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(minister M. Gróbarczyk) Pan senator Jan Rulewski, a potem pan senator 
Jerzy Czerwiński.

Senator Jan Rulewski:
W swojej wypowiedzi pan minister zdecydowa-

nie odniósł się do sprawy przeglądów technicznych, 
w tym szczególnie pan zaakcentował również te 
wszystkie, jak słyszałem, skutery, które mają moc 
większą niż 75 kW. No, jeśliby tak przyjąć pańską 
miłość do skuterów… Przepraszam, to nie jest za-
rzut. Ale jednak te silniki napędzają komercyjne linie, 
komercyjne jednostki. Nadto w tych jednostkach są 
nie tylko silniki, tam są urządzenia techniczne nie-
zbędne dla bezpieczeństwa, oświetlenia, sygnalizacji. 
Czasem te jednostki przewożą ludzi, do 12 osób, więc 
bezpieczeństwo tych osób tym bardziej… Zatem czy 
pańska kontrargumentacja wobec tej propozycji nie 
powinna być pogłębiona?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Nie, bo właśnie, powtarzam jeszcze raz, jednostki 

komercyjne podlegają przeglądom, rekreacyjne – nie. 
I to jest główna zaleta tego systemu. Bo cała rekreacja 
jest po prostu uwolniona…

Senator Jan Rulewski:
No dobrze, ale pozostała argumentacja jest taka 

sama. To proszę powiedzieć, dlaczego akurat właśnie 
te, które posiadają moc… Jeszcze inne wyposażenie 
techniczne jest niezbędne. Bo tu nie chodzi tylko 
o skutery, tu chodzi też o łodzie, żaglówki, statki, 
w tym statki turystyczne, przewożące osoby.

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
No więc…
(Senator Jan Rulewski: Dlaczego one są zwolnione 

z przeglądów?)
No właśnie nie są zwolnione. Komercyjne nie są 

zwolnione.
(Senator Jan Rulewski: Ja mówię o turystycznych.)
Turystyczne są zwolnione. Do 7,5 m, z ogranicze-

niem, i 15 kW, jeżeli chodzi o rejestrację… A jeżeli 
chodzi o przeglądy, to 75 KM…

(Senator Jan Rulewski: Do 75…)
I to dotyczy tylko jednostek komercyjnych.
(Senator Jan Rulewski: Ale ja właśnie pytam o tu-

rystyczne.)
Turystyczne są zwolnione.

(Senator Kazimierz Kleina: …są prowadzone nie-
zależnie od tego, jaki to jest…)

Chodzi o te na morzu, tak?
(Senator Kazimierz Kleina: Na wodach śródlądo-

wych tak samo.)
Jeśli chodzi o wypadki na morzu, to tak. Jeżeli 

chodzi o śródlądzie, no to jest to na tyle ubogie, że 
trudno się tym posługiwać.

Senator Kazimierz Kleina:

Tak więc właśnie dlatego cały czas jest to pytanie: 
po co ograniczać wspomniane prawa, skoro dotych-
czasowe w miarę się sprawdzały? Chodzi o to, żeby 
rzeczywiście, tak jak mówił pan senator Konstanty 
Radziwiłł, nawet bardziej to liberalizować, żeby za-
chęcić ludzi do pływania po morzu, po jeziorach, 
po rzekach itd. Bo ciągle… My jesteśmy państwem 
morskim, tym się szczycimy, ale tak na dobrą sprawę 
jak się chce mieć łódkę – ja mieszkam nad samą wodą, 
nad morzem – to w zasadzie wszędzie są jakieś ogra-
niczenia. Jest ich daleko mniej, niż było, powiedzmy, 
jeszcze 10 lat temu, ale po prostu ciągle jeszcze one 
są. Prawda, już dawno minęliśmy te czasy, gdy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze…)
…nawet nie można było wejść… 
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
… na teren portu rybackiego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak że jesteśmy…)
…bardzo dziękuję, bo to już nie jest zadawanie 

pytań, to się przeradza w dyskusję.
Czy pan minister ma coś jeszcze do dodania w tej 

kwestii?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Tylko jeszcze raz powtórzę. Pan senator powie-

dział o morzu. W przypadku morza jest bezwzględ-
nie liberalizacja, jest właśnie zwiększona długość 
jednostki z 5 m do 7,5 m metra, co, że tak powiem, 
uwalnia ogromną przestrzeń tych jednostek, jeśli cho-
dzi o rejestrację.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Dziękuję.
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(minister M. Gróbarczyk) Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam jeszcze 

wątpliwości, jeśli chodzi o art. 6, który mówi o tym, 
jakie dane muszą być podane przy rejestracji. Muszę 
powiedzieć, że wraca się do tego zupełnie amator-
skiego, tradycyjnego żeglarstwa śródlądowego i po 
polskich wodach pływa mnóstwo różnych staroci, 
jakichś bardzo, bardzo starych żaglówek, które ktoś 
kiedyś zrobił. Być może nawet nie wiadomo, kiedy 
zostały one wyprodukowane. Są to często jednostki 
budowane systemem gospodarczym, bo jest taka moż-
liwość, żeby oświadczyć, że się zbudowało samemu 
taką łódkę, ale jest też sporo takich, które nie zostały 
wyprodukowane czy zbudowane przez właściciela, 
a ich historia ginie gdzieś tam w mrokach i po prostu 
nie sposób jej odtworzyć. Jak będzie wyglądała reje-
stracja tego typu łódek? Bo ich jest z całą pewnością 
całkiem sporo, a to są jednostki, które czasem mają 
więcej niż 7,5 m, jakieś tam stare dezety czy inne 
żaglówki. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju informacje, 
które są wymienione w art. 6, informacje dotyczące 
tych łódek, to myślę, że mogą być kłopoty z ich uzy-
skaniem albo podaniem w sposób odpowiedzialny 
przez właściciela. Jak to będzie wyglądało, jeżeli nie 
będzie można podać takich danych?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Jeśli chodzi o te dane, które określaliśmy w ra-

mach konsultacji społecznych, to przyjęliśmy, że będą 
one podawane jak gdyby fakultatywnie. Jeżeli są takie 
informacje, jeżeli właściciel posiada takie dane jak 
choćby zgodność CE, to je wpisze. Jeżeli nie, nie musi 
tego wypełniać. Jeżeli jest znany numer, zostanie on 
wpisany. Jeżeli nie, nie trzeba tego wypełniać, więc 
nie jest to obligatoryjne.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ale np. marka, mo-
del i typ są obligatoryjne.)

Myślę, że marka jest na tyle jasna… No, wydaje 
nam się…

(Senator Konstanty Radziwiłł: A w przypadku 
łódki 40-letniej?)

To są antyki, prawda? No, jak jest 40-letnia jed-
nostka, to wiemy, jakiej jest produkcji. Wydaje nam 
się…

(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo wiele takich 
jednostek, nawet starszych, pływa. Nawet kutry ry-
backie…)

(Senator Jan Rulewski: …Przedwojenne.)
Proszę wpisać, że jest produkcji polskiej, produkcji 

jakiejkolwiek. No, jest to po prostu wskazanie marki 
w ocenie właściciela, który posiada tę jednostkę.

(Senator Jan Rulewski: No właśnie pytam o to, 
dlaczego.)

(Wicemarszałek Maria Koc: To już pan minister 
udzielił…)

No bo nie trzeba… Wydaje nam się to prostą spra-
wą…

(Senator Jan Rulewski: Dlaczego?)
…że niepotrzebne jest, jeżeli ktoś sobie kupi sku-

ter…
(Senator Jan Rulewski: Rejestracja i przegląd tech-

niczny…)
…żeby jeszcze robił przegląd.
(Senator Jan Rulewski: Dlatego że to jest urządze-

nie techniczne…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: … powoduje wypadki…)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
Potem pan senator Radziwiłł. A potem pan se-

nator…

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, 
ja mam pytanie związane z tą migracją danych. Bo 
właściwie tej migracji nie będzie. Rozumiem, że te 
same organy rejestrowe, które do tej pory przyjmo-
wały zgłoszenia, będą je przyjmować dalej, a każdy 
z właścicieli będzie musiał na nowo zarejestrować 
swój jacht. A dlaczego by nie zrobić czegoś takie-
go dla tych, którzy po prostu są już zarejestrowani? 
Można by zrobić migrację z wersji papierowej do 
wersji elektronicznej. Czy nie jest tak, że przy okazji 
informatyzowania tego rejestru będziemy zbierali 
dodatkowe dane, które po prostu trzeba będzie na 
nowo wprowadzić?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:

Jeśli te dane pozwalają na to, aby dokonać migra-
cji, na pewno tak się stanie, no ale nie jestem w sta-
nie tego dzisiaj powiedzieć, bo system jest jeszcze 
projektowany.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.
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(minister M. Gróbarczyk) od nich bardziej liberalne, czy może niektóre przepisy 
są ostrzejsze?

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
System został oparty na systemach niemieckim 

i angielskim.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej Marek Gróbarczyk: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Marka 

Rockiego.

Senator Marek Rocki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Moje wystąpienie ma posłużyć uzasadnieniu po-

prawki, którą składam. Ale chciałbym zacząć od tego, 
co powiedział pan minister. Jeśli wśród tych łodzi 
żaglowych, które są użytkowane na wodach śródlą-
dowych, 80% stanowią łodzie do 7,5 m, to znaczy, 
że 20% to są te mające pomiędzy 7,5 m a 12 m. To 
znaczy, że omawiane przepisy wprowadzają restryk-
cje dla 20% posiadaczy łodzi.

Nie nazywałbym też liberalizacją zmiany przepi-
sów, które wyglądają tak. W tej chwili mamy przepis, 
który stanowi, że statek polski używany wyłącznie do 
uprawiania sportu lub rekreacji o długości kadłuba 
powyżej 12 m podlega obowiązkowi wpisu do reje-
stracji. Tak jest teraz: powyżej 12 m – podlega obo-
wiązkowi. A państwo proponujecie przepis, że statek 
przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania 
sportu lub rekreacji o długości do 24 m podlega reje-
stracji. To znaczy, że wprowadzamy restrykcje, a nie 
liberalizujemy.

Powiedział pan minister, że nie ma statystyk o wy-
padkach. Są statystyki. Od 2007 r. praktycznie brak 
jest wypadków na Mazurach. I chciałbym przypo-
mnieć, skąd się wzięły te przepisy o 12 m. Bo to są 
przepisy, które wprowadziliśmy w kadencji 2005–
2007 na wniosek rządu. Wtedy pan minister Parda, 
który reprezentował Ligę Polskich Rodzin, powie-
dział dokładnie, że dla umożliwienia polskim rodzi-
nom odpoczynku nad wodą proponujemy zwiększenie 
długości kadłuba, która nie wymaga rejestracji. Dla 
umożliwienia polskim rodzinom. Państwo idziecie 
w przeciwną stronę, żeby utrudnić polskim rodzinom 
wypoczynek nad wodą. Dlatego składam poprawkę, 

Proszę państwa, z drugiej strony ma to być podsta-
wa do uregulowania spraw związanych z wszelkiego 
rodzaju ubezpieczeniami, ponieważ dzisiaj taką jed-
nostkę bardzo trudno jest zarejestrować, jeśli chodzi 
o ubezpieczenie, a wiemy, że praktyki, które są sto-
sowane, niejednokrotnie nie powinny być stosowane. 
W związku z tym jest to jak gdyby ucywilizowanie 
tej sprawy, wynikające właśnie z uporządkowania 
danych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Gaweł. Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, ponieważ zainteresowanie tym 

tematem jest większe, niż było na posiedzeniu ko-
misji, ja też dorzucę 1 pytanie à propos przeglądów 
technicznych. Czy ministerstwu są znane przypadki, 
w których dochodziło do wypadku jednostki napę-
dzanej silnikiem, skutera, który to wypadek był spo-
wodowany brakami technicznymi, mimo że pojazd 
posiadał przegląd techniczny? To pytanie dotyczy 
w ogóle fikcji tych przeglądów, tak w kontekście…

Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  
Marek Gróbarczyk:
Te dane były w gestii związków żeglarskich i do-

stęp do nich był ograniczony. Możemy odnosić się do 
tego typu wypadków tylko i wyłącznie poprzez ko-
misję badań wypadków morskich lub rejestry w urzę-
dach żeglugi śródlądowej. Ale na dzień dzisiejszy 
nie jestem w stanie panu tego powiedzieć. Dzisiaj 
wydaje nam się, że ten sposób jak gdyby uporządkuje 
sprawy związane chociażby z wypadkowością takich 
jednostek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę. Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Już ostatnie pytanie, więcej pytań nie będę miał. 

Panie Ministrze, czy przygotowując te przepisy, po-
równywaliście je do innych przepisów, obowiązują-
cych w innych krajach europejskich, unijnych, nie 
wiem, np. w Norwegii? Czy omawiane rozwiązania 
są porównywalne do rozwiązań w tych krajach, czy są 
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(senator M. Rocki) bogato uzbrojone… No, określają one możliwości 
ubezpieczeniowe w zależności od rozpoznania tech-
nicznego, sprawności technicznej pojazdu. Bywa, 
że pojazdu mechanicznego na lądzie po prostu nie 
zarejestrują i sankcje spadną na kierowcę, który nie 
dokonał właściwych czynności.

No a trzeci aspekt to aspekt komercyjny. Jednostka 
pływająca swoją historią, historią przeglądów… Skoro 
mówimy o Niemczech, to dlaczego kupujemy tam 
samochody? Bo są one okresowo zawsze i dokładnie 
przeglądane, są po prostu zawsze sprawne. To dlacze-
go by tej sytuacji nie odnieść do polskich jachtów, 
których historia przeglądów obrazuje, jak dobrze dana 
jednostka była prowadzona? Ale względy… Niemało 
jest przypadków – piszą o tym media, pan minister 
nie ma tych rejestrów – że jednostki to często samośki 
niespełniające warunków technicznych i podlegające 
obrotowi, a zatem obrotowi bez kontroli.

Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny i uwa-
żam za stosowne złożenie poprawek zmierzających do 
tego, aby jednostki powyżej 75 kW jednak poddane 
były okresowej kontroli i przeglądowi technicznemu.

(Wicemarszałek Maria Koc: A te poprawki, Panie 
Senatorze?)

A, pani marszałek zauważyła brak i wyciąga swoją 
szlachetną dłoń. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie Marek Rocki 
i Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze, 
czy pragnie pan ustosunkować się do tych wniosków 
legislacyjnych? Nie.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, ogłaszam prze-
rwę do jutra do godziny 10.00.

Przypominam, że jutro obrady rozpoczniemy 
od rozpatrzenia punktu szesnastego, tj. informacji 
o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r., 
a następnie przejdziemy do rozpatrywania punktu 
dziesiątego: ustawa o zmianie ustawy o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Bardzo dziękuję.

żeby przywrócić taki stan, jaki został wprowadzony 
w 2007 r. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tutaj występuję, jako stronnik – ale nie lob-

bysta – zagadnienia, które poruszył polski związek 
motorowodny, dotyczącego konieczności dokonywa-
nia okresowych przeglądów technicznych jednostek 
turystycznych, w których zainstalowany jest silnik 
o mocy większej niż 75 kW. Otóż, po pierwsze, tego 
sprzętu przybywa coraz więcej, bo Polacy się bogacą, 
więc, że tak się wyrażę, gęstość ich poruszania się 
jest większa.

Po drugie, te jednostki to nie są tylko, tak jak pan 
powiedział… Pan to uprościł, sprowadził sprawę 
do skutera. Z tym że na lądzie skuter kiedyś miał 
1,5 kW i musiał mieć przegląd techniczny. No, gęstość 
w czasach komunistycznych – bo o tych przepisach 
mówię – była bardzo mała. I ten skuter, który na ogół, 
z mocy ustawy, nie mógł poruszać się z prędkością 
większą niż 40 km, wymagał przeglądu techniczne-
go. Później jeszcze wprowadzono dodatkowe zabez-
pieczenia w postaci kasków i większe wymagania 
techniczne wobec skutera. W przypadku jednostek 
pływających ten skuter rzeczywiście może budzić 
odczucie śmieszności, ale chyba w tym celu pan tego 
nie powiedział, jednak już w jednostce pływającej 
skuter… przepraszam, jednostka pływająca, która 
nadto zabiera więcej osób na pokład niż samochód 
osobowy, może stanowić zagrożenie przede wszyst-
kim dla tych, którzy nią sterują i są na podkładzie, 
jak i dla pozostałych uczestników ruchu wodnego. 
To po pierwsze.

75 kW ma dzisiaj dobry samochód. Czyli to jest 
dobry samochód, mający dodatkowo masę, czasem 
większą niż samochód, bo przekraczającą tonę. Ta 
energia kinetyczna źle sterowana może niemały po-
most rozwalić. 

Szkolenie, jak tu się podkreśla, ulega pogorsze-
niu, inflacji, więc sternicy tego sprzętu nie najlepiej 
się orientują w różnych jego aspektach użytkowych. 
Sam raz wsiadłem nieprzeszkolony na taki skuter 
i nie bardzo wiedziałem, jak z niego wyskoczyć, bo 
taka jest uroda ponad 100 koni mechanicznych. To 
pierwsza sprawa.

Ale po drugie, pan sam jak gdyby wskazał drogę. 
Firmy ubezpieczeniowe takie jednostki do 24 m i tak 
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Komunikaty

(wicemarszałek M. Koc) i innych jednostek pływających o długości do 24 m 
odbędzie się 10 maja o godzinie 9.00 w sali nr 182.

Ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w trybie ustawy o ochronie 
informacji niejawnych w sprawie rozpatrzenia infor-
macji szefa Krajowej Administracji Skarbowej o dzia-
łalności określonej w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, 
art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122 i art. 123 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej za okres 
od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. odbędzie się 
w dniu 10 maja o godzinie 8.15 w sali nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00. 

Dziękuję.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00…
A, przepraszam, jeszcze komunikaty.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Komunikat nr 1. Posiedzenie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na sześćdziesiątym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się 10 maja o go-
dzinie 8.45 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na sześćdziesiątym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o rejestracji jachtów 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 06)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę… Już nie proszę, bo są tutaj pano-

wie sekretarze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: informacja o istotnych pro-
blemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 688 – 
poprawionym.

Marszałek Senatu otrzymał informację i skierował 
ją do Komisji Ustawodawczej. Komisja na posiedze-
niu w dniu 13 marca 2018 r. zapoznała się z przedsta-
wioną informacją i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Pragnę powitać obecną na posiedzeniu Senatu 
prezes Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię 
Przyłębską. Witam bardzo serdecznie panią prezes. 
(Oklaski)

I bardzo proszę panią prezes o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Otrzymali państwo informację o istotnych pro-

blemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r., która została za-
twierdzona większością głosów przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 
8 listopada 2017 r. Jest ona również dostępna na na-
szej stronie internetowej, nie będę więc szczegóło-
wo omawiać zagadnień i statystyk w niej zawartych. 
Zwrócę jedynie uwagę na najistotniejsze w mojej 
ocenie kwestie.

Trybunał Konstytucyjny składa się, jak państwo 
wiedzą, z 15 sędziów; tak stanowi konstytucja. Był 
jednak czas w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy 
jego prezes uważał inaczej i przyznał sobie niezna-
ną konstytucji i ustawom kompetencję do decydo-
wania, kto i kiedy jest sędzią. 27 kwietnia 2016 r. 
w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzili: 
Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat, Henryk 
Cioch, Mirosław Granat, Lech Kieres…

(Senator Barbara Zdrojewska: Leon, Leon.)
…Lech Morawski, Mariusz Muszyński, Julia 

Przyłębska…
(Senator Piotr Zientarski: Leon, Leon Kieres.)
(Senator Grażyna Sztark: Profesor Leon Kieres.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii…)
…Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-

Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira 
Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel i Marek 
Zubik. 28 kwietnia 2016 r. kadencję rozpoczął sędzia 
Zbigniew Jędrzejewski, wybrany w miejsce sędziego 
Mirosława Granata. 20 grudnia 2016 r. kadencję roz-
począł sędzia Michał Warciński, wybrany w miejsce 
sędziego Andrzeja Rzeplińskiego.

Przypomnę państwu historię związaną z ob-
sadzaniem stanowisk sędziowskich w 2016 r. 25 
czerwca 2015 r. uchwalono ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym. To było, proszę państwa, słynne 
przyśpieszenie po wygranych przez pana prezyden-
ta Andrzeja Dudę wyborach prezydenckich. 8 paź-
dziernika 2015 r. Sejm VII kadencji przyjął uchwałę 
o wyborze 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
których kadencja miała rozpocząć się już po wy-
borach parlamentarnych. 25 listopada 2015 r. Sejm, 
już VIII kadencji, podjął uchwały o braku mocy 
prawnej uchwał o wyborze 5 sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego z 8 października 2015 r., ponieważ 
uchwały te podjęto z naruszeniem ówcześnie obowią-
zującej w Sejmie procedury. 2 grudnia 2015 r. Sejm 
VIII kadencji podjął uchwały o wyborze 5 sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. 3 i 9 grudnia 2015 r. 
prawidłowo wybrani sędziowie złożyli ślubowanie 
wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3 i 9 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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(prezes J. Przyłębska) da, jest zgodny z konstytucją, natomiast w zakresie, 
w jakim dotyczy sędziów, których kadencja upływa 
odpowiednio 2 i 8 grudnia, jest niezgodny z konsty-
tucją. Sentencja wyroku o sygnaturze K 34/15 nie 
dotyczyła osób wybranych 8 października 2015 r., 
ponieważ dotyczyła sędziów, którzy sprawowali swój 
urząd.

Procedura wyboru sędziego składa się z kilku 
etapów, a wyrok o sygnaturze K 34/15 dotyczył wy-
łącznie pierwszego z nich, to jest podstawy prawnej 
umożliwiającej składanie wniosków z kandydaturami 
na sędziów TK. Procedura rozpoczęta 8 październi-
ka 2015 r. nie została sfinalizowana ze względu na 
błędy ujawnione w procedurze wyboru – podjęcie 
uchwał Sejmu z 25 listopada 2015 r. o stwierdzeniu 
braku mocy prawnej uchwał z 8 października 2015 r. 
oraz dokonanie 2 grudnia wyboru sędziów trybunału. 
Sejm, podejmując uchwały z 25 listopada 2015 r., nie 
znał wyroku trybunału o sygnaturze K 34/15 – ten 
wyrok jeszcze nie zapadł, zapadł on 3 grudnia – zatem 
nie można odczytywać jego działania jako kwestio-
nowania tego orzeczenia. Wybór sędziów 2 grudnia 
2015 r. był jedynie zastosowaniem przepisów doty-
czących wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
z uwagi na konieczność obsadzenia stanowisk sę-
dziowskich.

W wyroku z 3 grudnia 2015 r. trybunał orzekał 
o przepisach ustawy, nie oceniał natomiast sposobu 
wykonywania przepisów prawa, a więc aktu wyboru 
sędziów. Tutaj taka moja uwaga. Z pewnością pań-
stwo dobrze o tym wiedzą, ale chcę przypomnieć, że 
Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa, a nie są-
dem faktów. To jest różnica. Trybunał Konstytucyjny 
dokonuje abstrakcyjnej oceny norm prawa, on nie 
dokonuje oceny stosowania tego prawa. Na tym po-
lega różnica między Trybunałem Konstytucyjnym 
a wymiarem sprawiedliwości sprawowanym przez 
sądy i Sąd Najwyższy.

W postanowieniu z 7 stycznia 2016 r. U 8/15 
trybunał stwierdził, że kontrola aktów wyboru sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego nie należy do 
jego kognicji. Postępowanie w sprawie zbadania 
konstytucyjności uchwał Sejmu z 25 października 
2015 r. i 2 grudnia 2015 r. zostało umorzone. W na-
stępstwie postanowienia U 8/15 prezes trybunału włą-
czył do orzekania sędziów Julię Przyłębską i Piotra 
Pszczółkowskiego. Prezes trybunału, mimo braku 
ku temu podstawy prawnej, nie włączył do orzeka-
nia pozostałych sędziów, którzy oczekiwali podjęcia 
obowiązków sędziowskich. Jednocześnie przydzielił 
im gabinety, udzielał urlopów, wypłacał wynagrodze-
nia i inne świadczenia związane z wykonywaniem 
funkcji sędziowskich.

Po przejściu w stan spoczynku prezesa Andrzeja 
Rzeplińskiego weszła w życie ustawa z 13 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orga-

grudnia sędziowie ci stawili się w trybunale, aby 
podjąć…

(Senator Grażyna Sztark: W nocy, w nocy.)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale bardzo 

proszę… Przepraszam bardzo, Pani Prezes. Proszę 
państwa o powstrzymanie się od komentarzy. Później 
państwo będziecie mieli na to czas. Bardzo proszę nie 
zakłócać wypowiedzi, nie przeszkadzać pani prezes. 
Proszę bardzo.)

Dziękuję.
3 i 9 grudnia sędziowie ci stawili się w trybu-

nale, aby podjąć obowiązki sędziego. Ówczesny 
prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścił 
tych sędziów do wykonywania ich obowiązków. To 
ewenement w historii państwa prawa, kiedy prezes 
Trybunału Konstytucyjnego przyznaje sobie kompe-
tencje nieznane konstytucji ani ustawie.

Decydujące znaczenie dla prawidłowej obsady 
stanowisk sędziowskich w trybunale miało 5 uchwał 
Sejmu z 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia 
braku mocy prawnej uchwał Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wy-
boru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uza-
sadnieniu do projektów tych uchwał stwierdzono, 
że w związku z nieprawidłowościami w procedurze 
wyboru sędziów wybór przeprowadzony 8 paździer-
nika nie został prawnie skutecznie i wiążąco doko-
nany. Po przyjęciu tych uchwał były 3 nieobsadzone 
miejsca sędziowskie w trybunale, za sędziów Marię 
Gintowt-Jankowicz, Wojciecha Hermelińskiego 
i Marka Kotlinowskiego, oraz zbliżał się koniec 
kadencji 2 sędziów: Zbigniewa Cieślaka 2 grudnia 
2015 r. i Teresy Liszcz 8 grudnia 2015 r.

W związku z uchwałami z 8 października 2015 r. 
w dniu 2 grudnia Sejm dokonał wyboru 5 osób na 
stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego: 
Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza 
Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego, Julii 
Przyłębskiej. Prezydent przyjął ślubowanie od sę-
dziów wybranych, odpowiednio 3 grudnia od 4 sę-
dziów i 9 grudnia od sędzi Julii Przyłębskiej.

3 grudnia 2015 r. w wyroku o sygnaturze K 34/15 
Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie kon-
stytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. 
Jednym z ocenianych przepisów był art. 137 tej usta-
wy. Przepis ten określał wyjątkowy wobec art. 19 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym termin zgłaszania kandydatów 
na sędziów TK na miejsce zwalnianych w 2015 r. 
Trybunał stwierdził, że art. 137 ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym w zakresie, w jakim dotyczy sę-
dziów trybunału, których kadencja upływa 6 listopa-
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(prezes J. Przyłębska) przed trybunałem. Explicite przepis mówi, że tryb 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
określa ustawa, nie konstytucja. To jest jednoznaczne, 
niewymagające szczególnych interpretacji stwierdze-
nie zawarte w konstytucji.

Rok 2016 był rokiem licznych zmian przepisów 
ustawowych dotyczących trybunału. W pierwszej po-
łowie 2016 r. obowiązywała ustawa z dnia 25 czerwca 
2015 r., zmieniona kolejno: ustawą z dnia 19 listopa-
da 2015 r., ustawą z dnia 20 grudnia 2015 r., usta-
wą z dnia 28 stycznia 2016 r. Tekst jednolity ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym został ogłoszony 8 mar-
ca 2016 r. Wybrane przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. w pierwotnym brzmieniu zostały zbadane 
przez Trybunał Konstytucyjny, jak już wcześniej 
mówiłam, w sprawie o sygnaturze K 34/15. Przepisy 
nowelizacji listopadowej i niektóre przepisy ustawy 
z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
w brzmieniu nadanym nowelizacją listopadową 
były przedmiotem orzeczenia wydanego w sprawie 
K 35/15 w dniu 9 grudnia 2015 r. Nowelizacja gru-
dniowa była przedmiotem rozstrzygnięcia trybunału 
w sprawie o sygnaturze K 47/15, które zostało wydane 
9 marca 2016 r. Trybunał działał tu z pominięciem 
przepisów ustawowych obowiązujących w momen-
cie orzekania. Rozstrzygnięcie nie zostało ogłoszone 
w „Dzienniku Ustaw”, co znaczy, że nie wywołało 
zmiany w systemie prawnym. Po 9 marca 2016 r. więk-
szość sędziów Trybunału Konstytucyjnego wydawała 
rozstrzygnięcia na podstawie takich przepisów postę-
powania przed Trybunałem Konstytucyjnym, które 
obowiązywałyby, gdyby rozstrzygnięcia o sygnaturze 
K 47/15 wywołały skutek prawny w systemie prawa 
w postaci derogacji określonych przepisów prawnych. 
Jednocześnie część sędziów nie zgadzała się na sto-
sowanie nieobowiązujących podstaw prawnych orze-
kania, co wyrażali w zdaniach odrębnych składanych 
w sprawach rozpatrywanych w 2016 r. Podnoszono 
przede wszystkim niezgodne z ustawą ukształtowanie 
składów orzekających trybunału, naruszenie przepi-
sów dotyczących kolejności rozpatrywania spraw, 
terminów wyznaczania rozpraw i przedstawiania 
stanowisk przez uczestników postępowania przed 
trybunałem oraz rozpoznawania spraw na posiedze-
niu niejawnym.

W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiła zmiana 
przepisów dotyczących funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego, dokonana w drodze ustawy z dnia 
22 lipca 2016 r. Stanowiła ona w podstawowych za-
łożeniach powrót do obowiązującej przez wiele lat 
ustawy z 1997 r. Wprowadzono do niej kilka istotnych 
zmian, ok. 7 artykułów. Pozostałe kilkanaście miało 
na celu wyłącznie dostosowanie przepisów do innych, 
już istniejących w systemie prawnym przepisów.

Niektóre przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym zostały zaskarżone do 

nizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Na jej podstawie pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył pełnienie 
obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego sę-
dzi Julii Przyłębskiej, a sędziom Henrykowi Ciochowi, 
Lechowi Morawskiemu i Mariuszowi Muszyńskiemu 
umożliwiono wykonywanie obowiązków sędziego 
Trybunału. 

Ustawa z 13 grudnia 2016 r. nałożyła na sędzie-
go pełniącego obowiązki prezesa trybunału obo-
wiązek przeprowadzenia procedury przedstawienia 
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandyda-
tów na stanowisko prezesa trybunału. Na podstawie 
przepisów tej ustawy zostało zwołane i przeprowa-
dzone Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, w którym udział wzięło 14 sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeden z sędziów 
przebywał na urlopie – chciałabym tu państwu po-
wiedzieć, że kiedy dokonywano wyboru prezesa 
Rzeplińskiego, była taka sama sytuacja; protokół, 
jeśli ktokolwiek chciałby kiedyś go zobaczyć, jest do 
wglądu w Trybunale Konstytucyjnym – ale nieobec-
ność tego sędziego była usprawiedliwiona, a ponadto 
oświadczył on, że nie chce kandydować na prezesa 
trybunału, a zatem jego bierne prawo wyborcze nie 
zostało naruszone i nie było konieczności zmiany 
terminu zgromadzenia. Wybór kandydatów na pre-
zesa Trybunału został dokonany przez głosowanie. 
Część sędziów nie oddała głosu, co nie wpłynęło na 
ważność głosowania z uwagi na spełnienie wymogów 
wynikających z art. 21 ustawy – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z jed-
noznacznym przepisem tej ustawy akt wyborów w po-
staci głosowania był zarazem uchwałą Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o wy-
borze kandydatów na prezesa TK. Ustawa ta nie prze-
widywała kolejnego, odrębnego głosowania nad samą 
uchwałą o wyborze, a więc akt wyboru został sformu-
łowany w uchwale. Jeśli mam porównać to z wybo-
rami poprzednich prezesów, to powiem, że nigdy nie 
podjęto uchwały, prezydentowi były przedstawiane 
wyciągi z protokołu. Prezydent spośród przedstawio-
nych mu w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego 2 kandydatów – posta-
nowienie z 21 grudnia 2016 r. – powołał na prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego moją osobę.

Podstawy funkcjonowania Trybunału 
Konsty tucyjnego określa Konsty tucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Odsyła ona do ustawy w zakresie organizacji 
Trybunału Konstytucyjnego i trybu postępowania 
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(prezes J. Przyłębska) oraz powierzenie marszałkowi Sejmu tymczasowego 
wykonywania obowiązków prezydenta.

Kontrola hierarchiczna może być prowadzo-
na w trybie kontroli prewencyjnej albo następczej. 
Jedynie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada 
kompetencje do zainicjowania kontroli prewencyjnej. 
Przedmiotem tej kontroli jest ustawa przedstawiona 
prezydentowi do podpisu lub przedstawiona mu do ra-
tyfikacji umowa międzynarodowa. W 2016 r. trybunał 
rozpatrzył 2 sprawy zainicjowane przez prezydenta 
w 2015 r. w trybie kontroli prewencyjnej.

W 2016 r. Trybunał Konstytucyjny korzystał ze 
swojej podstawowej kompetencji, jaką jest orzekanie 
w sprawach zgodności określonych aktów normatyw-
nych, norm i przepisów, ze wskazanymi w konstytucji 
aktami wyższego rzędu. Rozpoznawane sprawy były 
inicjowane w trybie kontroli abstrakcyjnej wnioska-
mi oraz w trybie kontroli konkretnej skargami kon-
stytucyjnymi i pytaniami prawnymi. Trybunał nie 
skorzystał w 2016 r. z innych przysługujących mu 
kompetencji konstytucyjnych.

Wśród zagadnień rozpatrywanych przez Trybunał 
Konstytucyjny w 2016 r. były zarówno dotyczące 
spraw publicznych, ustroju państwa, jak i takie, któ-
re odnosiły się do wolności i praw konstytucyjnych 
oraz ich ochrony. W ramach działalności orzeczni-
czej trybunał zajmował się m.in.: źródłami i zasadami 
tworzenia prawa, konstytucyjnymi zasadami ustrojo-
wymi, zasadami dotyczącymi kształtowania sytuacji 
człowieka i obywatela w państwie, wolnościami i pra-
wami konstytucyjnymi, takimi jak wolność osobista, 
prawo do prywatności i autonomii informacyjnej, 
wolność majątkowa, prawo dostępu do informacji pu-
blicznej czy prawo do nauki, oraz środkami ochrony 
wolności i praw konstytucyjnych.

Pod koniec 2016 r. przyjęte zostały nowe usta-
wy regulujące organizację i tryb postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym. Art. 19 usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę z 30 listopa-
da 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o sta-
tusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stał się 
podstawą zarządzenia ogłoszenia w odpowiednich 
dziennikach urzędowych rozstrzygnięć Trybunału 
Konstytucyjnego podjętych z naruszeniem prze-
pisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym albo ustawy z 22 lipca 2016 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym, chyba że dotyczyły 
one aktów normatywnych, które utraciły mocą obo-
wiązującą.

Podczas posiedzenia komisji sejmowych w dniu 
30 kwietnia zakwestionowano legalność wyboru nie-
których sędziów trybunału. Podniesiono wątpliwości 
co do charakteru uchwały w sprawie przedstawienia 
prezydentowi RP kandydatów na prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego. Tymczasem w informacji rocz-

Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał rozpoznał za-
rzuty 11 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. K39/16. 
Rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o nieobo-
wiązujące przepisy prawne i nie zostało ogłoszone 
w „Dzienniku Ustaw”. Nieprawidłowości co do pod-
staw orzekania, w szczególności w odniesieniu do 
orzekania w składzie nieznanym ustawie, podnieśli 
niektórzy sędziowie w zdaniach odrębnych.

Koniec roku 2016 przyniósł kolejną zmianę prze-
pisów określających organizację i tryb postępowa-
nia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepisy 
te zostały zawarte w 3 ustawach, opublikowanych 
w „Dzienniku Ustaw” z dnia 19 grudnia 2016 r. pod 
pozycjami 2072, 2073 i 2074. Są to odpowiednio: usta-
wa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; 
ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego; ustawa z dnia 13 grud-
nia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, wyodrębnienie jej przedmiotu ma 
bezpośrednio nawiązywać do odesłania zawartego 
w konstytucji. Ustawodawca uznał za zasadne stwo-
rzenie odrębnej ustawy dotyczącej statusu sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego jako regulującej kwestie, 
które nie mieszczą się ani w kategorii organizacji, ani 
w kategorii trybu postępowania przed trybunałem, 
o których mowa w art. 197 konstytucji. Odrębne po-
traktowanie przepisów wprowadzających uzasadnio-
no zapewnieniem spójności i przejrzystości nowych 
regulacji.

W 2016 r. Trybunał Konstytucyjny funkcjonował 
również w oparciu o przepisy wewnętrzne. 15 wrze-
śnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego podjęło uchwałę w sprawie uchwa-
lenia statutu biura trybunału. 3 sędziów trybunału 
zakwestionowało wówczas zgodność z prawem składu 
zgromadzenia. Prezes trybunału wydał 5 zarządzeń 
regulujących funkcjonowanie trybunału.

Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego nale-
ży: orzekanie w zakresie wyznaczonym konstytucją 
o hierarchicznej zgodności przepisów, norm prawa, 
aktów normatywnych, w postępowaniu zainicjowa-
nym wnioskami, skargami konstytucyjnymi lub py-
taniami prawnymi; orzekanie w sprawach zgodności 
z konstytucją celów lub działalności partii politycz-
nych; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomię-
dzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa; 
stwierdzenie przejściowej przeszkody w sprawowaniu 
urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
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(prezes J. Przyłębska) (Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Okej.)

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-
tanie pani prezes Trybunału Konstytucyjnego?

Przypominam o zasadach: 1 minuta i nie ma po-
wtarzania pytań.

Bardzo proszę, pani senator Barbara Borys-
Damięcka, a później pan senator Rybicki i senator 
Zientarski.

Po 3 pytania, Pani Prezes.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Okej.)
To znaczy… Tak, po 3.
Bardzo proszę, pani senator Barbara Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chwilowo chciałabym zadać 2 pytania. Pierwsze 

pytanie dotyczy posiedzeń lub obrad plenarnych 
Trybunału Konstytucyjnego. Czy są prowadzone 
transmisje internetowe z posiedzeń i obrad? Jeśli nie, 
jeśli transmisje się nie odbywają, to jaki jest powód 
tego, że ten zwyczaj, od wielu lat istniejący, został 
zaniechany? I czyja to była decyzja? Czy to była pani 
decyzja, czy to była decyzja kogoś innego, kogoś spo-
za trybunału? Czy państwo się obawiają prowadzić te 
transmisje? A jeżeli tak, to dlaczego? To jest pytanie 
pierwsze.

Drugie pytanie. Czy w dalszym ciągu obowiązu-
je zakaz wstępu dziennikarzy i operatorów kamer, 
a także przedstawicieli mediów, że tak powiem, pi-
sanych i elektronicznych na teren trybunału? Chodzi 
o dziennikarzy chcących brać udział w posiedzeniach 
plenarnych i mieć możliwość…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już minęła mi-
nuta, Pani Senator. Rozumiem.)

…przeprowadzania wywiadów w trybie dozwo-
lonym. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Kto następny?
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Odstąpię swoją kolej-

kę, bo muszę wziąć kartę. Przepraszam.)
Poczekamy chwilę.
Proszę. Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku. Przepraszam za zwło-

kę.
Chciałbym zapytać, dlaczego informacja o istot-

nych problemach wynikających z działalności 

nej stan prawny został przywołany we właściwy 
sposób. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego zostało zwołane i obradowało na 
podstawie przepisów ustawy – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli chodzi 
o brak dodatkowego głosowania nad uchwałą – mó-
wiłam o tym wcześniej – w sprawie przedstawienia 
kandydatów na stanowisko prezesa TK, to należy 
przypomnieć, że z art. 21 ust. 7–9 ustawy – Przepisy 
wprowadzające wynika, że wyniki głosowania nad 
zgłoszonymi kandydatami przyjmują formę uchwa-
ły, którą Zgromadzenie Ogólne przedstawia pre-
zydentowi. Merytoryczne wyjaśnienie zagadnień 
związanych ze składem TK, publikacją i charakte-
rem rozstrzygnięć TK oraz wyborem kandydatów 
na prezesa TK zawarte jest w tekście informacji 
rocznej. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego podjęło uchwałę w sprawie przy-
jęcia informacji w przedłożonym brzmieniu, co 
oznacza, że podnoszone zastrzeżenia nie wywołują 
żadnych skutków prawnych.

Podsumowując, chciałabym jeszcze zwró-
cić uwagę na jedną sprawę, która miała miejsce 
w 2016 r. Otóż ówczesny prezes postanowił decy-
dować nie tylko o tym, kto ma być sędzią, ale także 
o tym, którym ustawom przysługuje domniemanie 
konstytucyjności, a którym nie. W doktrynie jed-
noznacznie wskazuje się na funkcjonowanie tzw. 
zasady domniemania konstytucyjności ustaw. Jeśli 
zgodzimy się, by sędziowie sami decydowali, ja-
kie uprawnienia im przysługują, i sami wybierali, 
które ustawy ich obowiązują, naruszone zostaną 
fundamenty demokratycznego państwa prawa. 
Dziś, w czasie, kiedy trwa dyskusja o kształcie 
wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, wszy-
scy – a szczególnie my, sędziowie – powinniśmy 
pamiętać, że władzę sprawujemy w imieniu narodu. 
Wyrokujemy nie we własnym imieniu, ale w imie-
niu Rzeczypospolitej Polskiej, co ja czynię, pro-
szę państwa, od momentu, kiedy zostałam sędzią, 
sędzią Trybunału Konstytucyjnego i prezesem 
Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jeśli niektórzy 
tego nie akceptują, to w demokratycznym państwie 
prawa wszyscy powinni stosować się do obowią-
zujących przepisów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Mogę siąść, tak? Aha, jeszcze pytania.)
Teraz pytania, Pani Prezes.
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(senator S. Rybicki) (Głos z sali: Widzimy to.)
(Rozmowy na sali)
Widzimy.
Proszę bardzo, 3 osoby…
(Senator Piotr Zientarski: Właśnie nie.)
Czytacie państwo. Nie mówicie tego z głowy. Ja 

to widzę.
(Senator Piotr Zientarski: Napisane ma pani pre-

zes.)
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Szanowni Państwo!
(Marszałek Stanisław Karczewski: Możecie sobie 

przygotowywać pytania. Rozumiem to.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja nie muszę.)
Czy mogę?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę.)
(Rozmowy na sali)
Będziecie państwo tak mili i umożliwicie mi 

udzielenie odpowiedzi?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Prezes, 

bardzo proszę. 3 pytania, 3 odpowiedzi.)
Szanowni Państwo! Pierwsza sprawa. Ja przy-

szłam dzisiaj do Senatu, żeby przedstawić zagadnie-
nia związane z informacją roczną za 2016 r. Żadne 
z tych pytań, poza 1 pytaniem, które zadał tutaj pan 
senator, nie dotyczy tej informacji. Mogłabym pań-
stwu nie odpowiadać, bo nie są to pytania na temat.

(Senator Piotr Zientarski: Są na temat.)
Ale, żeby wyjaśnić… W tej sprawie jest mnóstwo 

różnych wątpliwości i problemów, które pojawiają się 
w przestrzeni publicznej. Chciałabym poinformować 
panią senator, że nieprawdą jest, że w którymkol-
wiek momencie zaprzestano transmisji z posiedzeń 
Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie posiedzenia 
są transmitowane. Taka jest prawda. I choćby nawet 
kręciła pani głową, to taka jest prawda. Nie dysku-
tujemy z faktami. One takie są. Szanowni Państwo, 
oczywiście nie są transmitowane posiedzenia niejaw-
ne. To są narady i one nigdy nie były transmitowane. 
Jak państwo pamiętacie, były takie sytuacje w historii 
trybunału, kiedy sędziowie zlecali na zewnątrz pisa-
nie wyroków i uzasadnień. Polecam to… Zapraszam 
do trybunału. Chętnie wszystko udostępnię. To jest 
moja odpowiedź. Dziennikarze mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Kwestia kamer. Proszę państwa, ja ponad 20 lat 
byłam sędzią i wiem, że sąd nie jest dobrym miejscem 
do tego, by pojawiały się w nim kamery. Dlaczego? 
Dlatego, że uniemożliwia to spokojną, racjonalną 
dyskusję i prowadzenie sprawy. Każdy, kiedy poja-
wia się kamera, zachowuje się w sposób inny, aniżeli 
powinien, ponieważ zwraca uwagę…

i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r. 
jest przedstawiana dopiero 10 maja 2018 r. Co jest 
przyczyną tego, że trybunał nie był w stanie przez 
półtora roku sformułować i napisać informacji o swo-
jej działalności, choć zwyczajowo, jak pamiętamy, 
przez wiele, wiele lat sprawozdania były przedstawia-
ne kilka miesięcy po upływie roku kalendarzowego? 
Jakie są przyczyny tak długiej zwłoki w przedsta-
wieniu informacji?

(Senator Bogdan Borusewicz: Za rok poprzedni…)
(Głos z sali: Za tamten rok jest łatwiej.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę nie odpowiadać na pytanie.
Pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Proszę pani, z art. 194 konstytucji wynika, że Sejm 

wybiera sędziów trybunału spośród osób wyróżnia-
jących się wiedzą prawniczą. Chciałbym zapytać o, 
że tak powiem, wypełnienie przez panią przesłanki 
wyróżniania się wiedzą prawniczą. W szczególności 
interesują mnie publikacje, ewentualnie pani doko-
nania prawnicze. Chodzi o zgodność z konstytucją.

(Poruszenie na sali)
(Senator Alicja Zając: Pytanie nie dotyczy spra-

wozdania.)
(Senator Robert Mamątow: Ale to nie dotyczy 

sprawozdania.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
A z którym punktem konstytucji? Bo ja…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Okej, spokojnie. Ja sobie poradzę.)
Dobrze.
(Poruszenie na sali)
Ale, proszę państwa…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Ja sobie poradzę. Nie ma problemu.)
Proszę państwa…
(Senator Piotr Zientarski: Ja mogę o to pytać.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Oczywiście.)
Moment, bo ktoś mi tutaj…
(Senator Robert Mamątow: Ale… Panie 

Marszałku!)
(Senator Piotr Zientarski: Ja będę miał jeszcze 

wiele innych pytań.)
Ja wiem, że macie państwo napisane pytania i że 

będziecie je czytać.
(Senator Piotr Zientarski: Właśnie nie.)
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(prezes J. Przyłębska) znajdowała się w centrum Berlina i która została na-
byta przez rząd polski w 1939 r., a rząd niemiecki 
do 2006 r. nie chciał tej działki zwrócić. Osobiście 
przygotowałam ekspertyzy prawne i doszło do tego, 
że rząd polski otrzymał działkę, która mu się należała. 
I to jest jeden z moich sukcesów związanych z moją 
wiedzą prawniczą. (Oklaski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję…)
Mogę panu opowiedzieć o wielu innych suk-

cesach. Ja przed podjęciem pracy w Trybunale 
Konstytucyjnym kierowałam wydziałem złożonym 
z kilkunastu sędziów, a każdy z nich miał prawie 
1 tysiąc spraw w decernacie. I proszę sobie wyobrazić, 
że dzięki wspólnej pracy doprowadziliśmy do tego, 
że załatwiliśmy bardzo dużo spraw. Mogę panu mnó-
stwo takich rzeczy przytoczyć. I prosiłabym, żebyście 
państwo w ten sposób do tego nie podchodzili, po-
nieważ sędzią Trybunału Konstytucyjnego może być 
nie tylko profesor prawa, ale i sędzia, dyplomata, jak 
również adwokat czy radca prawny – każdy, kto speł-
nia wymogi, aby zostać sędzią Sądu Najwyższego.

(Senator Piotr Zientarski: Ja to wiem.)
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Prezes. (Oklaski)
Pan Mieczysław Augustyn… pan senator 

Mieczysław Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie wiem, dlacze-

go to nie chce działać…)
To przygotujcie się państwo do zadawania pytań.
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Marszałku…)

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Sędzio, chciałbym panią zapytać, jak pani 

ocenia to, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym pod 
wpływem bieżącej sytuacji była tyle razy – i jeszcze 
dużo więcej razy później, po tym okresie, który pani 
tutaj referowała – nowelizowana. Czym to w pani 
ocenie było podyktowane? I czy to służyło poprawie 
funkcjonowania trybunału? To pierwsze pytanie.

I drugie. Co pani sądzi o niepublikowaniu wyro-
ków Trybunału Konstytucyjnego? Dziękuję.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Jeśli chodzi…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, nie…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dobrze.)
…Pani Prezes, bardzo proszę… 3 osoby.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Aha, 3 osoby. Dobrze.)
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.

(Senator Piotr Zientarski: To jest wprowadza-
nie…)

(Rozmowy na sali)
No, przepraszam bardzo. Sytuacja jest, jeśli chodzi 

o sąd… Ja jako sędzia nigdy nie widziałam takiej moż-
liwości, żeby bez zgody wszystkich stron i sędziów 
rozstrzygających w sprawie była możliwość wejścia 
wielu kamer. W Trybunale Konstytucyjnym, jak pań-
stwo wiecie, składy są 5-osobowe albo 15-osobowe. 
Kiedy sędziowie mnie proszą, aby poza transmisją 
publiczną, która jest wykonywana przez Trybunał 
Konstytucyjny, nie było kamer, to ja przychylam się 
do tego wniosku i nie wyrażam zgody na to, żeby 
weszły kamery, ale nie ma takiej sytuacji, żeby po-
siedzenia nie były transmitowane i żeby dziennikarze 
nie mogli zająć miejsc w ławach. Odsyłam państwa do 
sądów amerykańskich. I prosiłabym, żeby zobaczyć, 
jak to funkcjonuje w innych krajach, w tym również 
w Unii Europejskiej. I to jest moja odpowiedź na pani 
pytanie.

Jeśli chodzi o to, dlaczego tak późno… Myśmy 
podjęli tę uchwałę zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, w terminie zgodnym z przepisami, w 2017 r. 
Przedłożyliśmy to obu izbom parlamentu, a te terminy 
zostały przez izby parlamentu wyznaczone w takim, 
a nie innym czasie. W związku z tym taka jest moja 
odpowiedź.

Jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, którą powinien 
się wyróżniać kandydat na sędziego, to ja pozwolę 
sobie odpowiedzieć panu tak: ja rozpoczęłam karierę 
w wymiarze sprawiedliwości jako aplikant, potem 
byłam asesorem, a potem sędzią sądu rejonowego, 
sądu wojewódzkiego, następnie byłam dyplomatą, 
i również wykorzystywałam wiedzę prawniczą oraz 
przygotowywałam obszerne materiały – był to mo-
ment, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej 
– na temat funkcjonowania przepisów związanych 
właśnie z akcesją.

Panie Senatorze, ja panu odpowiadam. Gdyby pan 
był łaskaw posłuchać…

(Rozmowy na sali)
Tak?
(Senator Piotr Zientarski: Ja słucham.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale niektórzy 

nie słuchają.)
Bo ja do pana się zwracam. I chcę panu powie-

dzieć, że każdy sędzia, który wydaje wyroki, tak jak-
by coś publikował, dlatego że uzasadnienie zawiera 
nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt stron. Kiedy by-
łam dyplomatą, uczestniczyłam w niezwykle ważnych 
przedsięwzięciach, reprezentując Rzeczpospolitą 
Polską. Dzięki mojej wiedzy prawniczej, niekoniecz-
nie wyrażonej w artykułach, doprowadziłam do tego, 
że Rzeczpospolita Polska odzyskała działkę, która 
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sprawach, to mogliście państwo zapoznać się z moim 
stanowiskiem.

Jeśli chodzi o opinię pana profesora Banaszaka, to 
nie znam jej, więc pozwoli pan, że jak zapoznam się 
z nią, to wtedy panu udzielę odpowiedzi. Nie znam…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Na piśmie? Tak 
to wpisać, Pani Prezes?)

Tak, tak. Ja na piśmie udzielę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To ja wpisuję, 

że na piśmie.)
Ja bym tylko prosiła o przesłanie nam, jeśli pan 

by mógł, po prostu kopii tej opinii, tej ekspertyzy. 
Dobrze? Będę wdzięczna. Wtedy oczywiście udzielę 
odpowiedzi. Nie znam jej, nie chciałabym – nie mam 
takiego zwyczaju – się ustosunkowywać do czegoś, 
czego nie znam.

I tu przejdę płynnie do drugiego pytania…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ale 

to mamy… Mogę?)
Tak?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie. 

Przepraszam, w jakiej formule pan… W jakim try-
bie?)

Ja to przyślę panu, tak że… No, ja musiałabym ją 
przeczytać…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, w jakim 
trybie pan się zgłasza i przerywa pani prezes? No, 
trochę kultury. No, przecież… Pani Prezes, proszę 
nie reagować.)

Dobrze.
Tak że, Panie Senatorze, odpowiem.
Przechodzę do pana kolejnego pytania. Po 

pierwsze, proszę państwa, nie ma takiego po-
jęcia jak „sędzia dubler”. I prosiłabym, abyście 
państwo powstrzymali się od takich określeń. Po 
drugie, ja nie znam takiej okoliczności i nie wiem, 
skąd pan senator to wie, żeby pan sędzia Mariusz 
Muszyński pracował w wywiadzie czy współpra-
cował z jakimikolwiek służbami. Nie znam takich 
okoliczności. A sądząc z mojego doświadczenia, 
bo mnie również o to posądzono i było jedno-
znaczne oświadczenie pełnomocnika do spraw 
służb… Ja, proszę państwa, nigdy nie współpra-
cowałam z żadnymi służbami. Nigdy. Nawet nigdy 
nie byłam jakąś osobą kontaktową. W związku 
z tym skoro – ja tak jak sędzia rozumuję – wobec 
mojej osoby postawiono takie zarzuty i te zarzuty 
wynikają z tej samej publikacji, to trudno mi po-
wiedzieć, czy one są… Ja po prostu takiej wiedzy 
nie posiadałam. Umożliwiłam orzekanie sędziemu 
Muszyńskiemu, bo uważałam od początku, że ta 
trójka sędziów jest sędziami.

Chciałabym tu państwu krótko zarysować, żeby 
nie przedłużać, jak wygląda sprawa wyboru, pro-
cedura wyboru sędziego. Najpierw zgłaszany jest 
kandydat. Następnie Sejm dokonuje wyboru. Podjęta 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Pani Sędzio! Niestety, Panie 
Marszałku, też mam to zapisane, żeby nie przekręcić.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, 
proszę. Czytajcie państwo.)

Mogę?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
Pani Sędzio, ekspertyza, o której pani mówiła, 

dotycząca tej działki była dużym sukcesem, za co 
składam osobiste gratulacje, ale chciałbym o coś 
zapytać à propos ekspertyz. Jest ekspertyza świętej 
pamięci pana profesora – żebym nie przekręcił na-
zwiska – Bogusława Banaszaka. Pan profesor w tej 
opinii wyraża swoje zdanie w sprawie wyboru preze-
sa Trybunału Konstytucyjnego i stwierdza – ujmę to 
krótko, żeby w minucie się zmieścić – że wybór pre-
zesa nastąpił niezgodnie z prawem. Czy mogłaby pani 
skomentować tę opinię pana profesora Banaszaka?

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Dobrze. Czy już, czy jeszcze nie?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

W grudniu 2016 r. dopuściła pani do orzekania 
sędziego nazywanego sędzią dublerem, pana sędziego 
Muszyńskiego. Czy podejmując tę decyzję, brała pani 
też pod uwagę ocenę, powiedzmy, etyczno-moralną, 
którą można by sformułować na podstawie zacho-
wań pana sędziego? Mianowicie w swoim życiorysie 
zataił on bardzo ważną informację dotyczącą jego 
pracy dla wywiadu polskiego. To oczywiście nic złe-
go, bo służył państwu polskiemu. Ale czy nie uważa 
pani za naganne, że nie zechciał tej informacji podać 
w swoim życiorysie, tak abyśmy wszyscy, również 
pani, wiedzieli o tym ważnym okresie w życiu pana 
sędziego? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o oceny wprowadzanych zmian i re-

gulacji, to odpowiem tak: sędzia i prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, jeśli chodzi o ocenę ustawodaw-
stwa, wypowiada się poprzez wyroki. I na tym zakoń-
czę. A jeśli chodzi… Tak że, jeśli orzekałam w takich 
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(prezes J. Przyłębska) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Jeśli chodzi…)
Nie, nie, momencik. Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja mam pytanie następujące. Na jakiej podstawie 
prawnej pełniła pani obowiązki prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego w sytuacji, kiedy obowiązująca 
ustawa wskazywała, że po ustąpieniu prezesa to wi-
ceprezes je przejmuje? Czy forma pełniącego obo-
wiązki była gdziekolwiek wtedy zapisana, w ustawie 
czy w jakimś innym akcie prawnym?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Gdyby pani miała ocenić dzisiaj ustawę, tę właśnie, 

na którą powołał się marszałek Borusewicz, a którą 
myśmy jako opozycja krytycznie oceniali jako niekon-
stytucyjną, dotyczącą stworzenia funkcji pełniącego 
obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to na 
jakiej podstawie konstytucyjnej pani by uznała, że 
może ona jest konstytucyjna, skoro konstytucja jako 
organy konstytucyjne wymienia tylko i wyłącznie 
prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego? 
Chodzi mi o pani ocenę tamtej ustawy wprowadza-
jącej niekonstytucyjną funkcję pełniącego obowiązki 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą przepisów, na 

podstawie których został dokonany wybór prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego i powierzenie mi funkcji 
osoby pełniącej obowiązki, to zostały one powierzone 
decyzją prezydenta. Prezydent uczynił to na podsta-
wie obowiązujących wówczas przepisów; wówczas 
weszły w życie ustawa z 30 listopada 2016 r. o orga-
nizacji i trybie postępowania, ustawa z 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów oraz ustawa z 13 grudnia 

uchwała, jeśli jest podjęta zgodnie z obowiązującym 
prawem, stanowi podstawę do złożenia ślubowania 
przed prezydentem. Złożenie ślubowania jeszcze 
nie kończy… Osoba, która złożyła ślubowanie, musi 
jeszcze przybyć do Trybunału Konstytucyjnego 
i złożyć oświadczenie woli, że chce pełnić funkcję 
sędziego.

Trzej sędziowie, o których państwo mówicie 
w sposób nieuprawniony „dublerzy”, całą tę pro-
cedurę wypełnili lege artis. Ci pozostali panowie, 
w przypadku których procedura zakończyła się na 
uchwałach, które uznano potem za nieposiadające 
mocy prawnej, nigdy nie złożyli oświadczenia woli, 
że chcą być sędziami. Mało tego…

(Głos z sali: Czyli to wszystko…)
Nie, nigdy nie złożyli. Była taka sytuacja, że żaden 

z nich… Jeden z nich jest nadal sędzią Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, pozostali pracują w takich 
zawodach, że w momencie, kiedy zostali wybrani, 
uniemożliwiałoby to wykonywanie tej funkcji. To 
tylko tak dla uzupełnienia. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.
(Senator Czesław Ryszka: Doktor.)

Senator Piotr Zientarski:

W nawiązaniu do pani informacji odnośnie do tej 
wiedzy… No, ja akurat jakieś pojęcie mam, bo jestem 
po aplikacji sędziowskiej…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, w jakim trybie pan w tej chwili…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Zadaje pytanie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam, 

w jakim trybie pan w tej chwili zabiera głos? Pytanie? 
To proszę zadać pytanie.)

Zadaję pytanie, pytanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, bo to 

jest polemika…)
Zadaję pytanie. Pani…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …ad vocem. 

Tak że proszę o pytanie.)
Pani w swoim sprawozdaniu porównywała wybór 

prezesa Rzeplińskiego i pani, jeśli chodzi o kworum. 
Proszę odpowiedzieć, ile głosów otrzymała pani, czy 
uzyskała pani większość trybunału, która pozwala 
uznać to za uchwałę większości?

(Senator Robert Mamątow: Nie rozumiem.)
(Senator Michał Potoczny: Jakiś straszny bełkot.)
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(prezes J. Przyłębska) w Poznaniu. Jej kandydatura została negatywnie za-
opiniowana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Okręgowego z uwagi na liczne błędy przy wy-
dawaniu orzeczeń, ponadprzeciętną liczbę uchylanych 
wyroków oraz wysoką absencję w pracy…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Niech pan nie cytuje, bo to jest opinia 
nieoficjalna…)

…stwierdzając tym samym, że jej powrót do orze-
kania byłby niekorzystny dla wymiaru sprawiedliwo-
ści”. Czy mogłaby pani się do tego odnieść?

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Tak, od razu.)

To jest w Wikipedii. Czy pani to prostowała?

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jest to w Wikipedii i ja już wielokrotnie próbo-

wałam… Zwracałam się o to, żeby… Po pierwsze, 
to jest opinia, która została zmanipulowana. Nie 
wiem, kto i w jaki sposób taką opinię przygotował. 
Rzeczywiście była taka sytuacja, że podjęto taką 
uchwałę, ale w tym samym roku, pomimo tej podjętej 
uchwały – bo ta uchwała została podjęta niezgodnie 
z prawem wówczas obowiązującym – Krajowa Rada 
Sądownictwa przedstawiła prezydentowi, wówczas 
prezydentowi Kwaśniewskiemu, wniosek o nomina-
cję i ja tę nominację dostałam. To wszystko.

(Senator Alicja Zając: Brawo!)
Ja, proszę państwa, już nie będę na takie pytanie 

odpowiadać, dlatego że dzisiejsze posiedzenie tego 
nie dotyczy, uważam też, że udzieliłam wystarcza-
jącej, wyczerpującej… Powiem też hipotetycznie: 
nawet jeśli prawdziwe byłyby informacje zawarte 
w tej kompilacji, która krąży w internecie, to ja całym 
swoim zawodowym życiem udowodniłam, że byłam 
uczciwym, mądrym, rzetelnym sędzią i dyplomatą.

(Głosy z sali: O, o, o!)
(Senator Grażyna Sztark: Jak skromnie, jak 

skromnie.)
(Oklaski)
I nawet jeślibyście się państwo nie wiem jak śmia-

li…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo. Dziękuję, dziękuję pani…)
Nie, nie, tylko jeszcze… Jeśli mogę, jeszcze jedno…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, pro-

szę.)
Proszę państwa, ja nie przyszłam tutaj, na to spo-

tkanie, z państwa życiorysami i uważam, że jest nie 
w porządku to, że w ten sposób państwo postępujecie. 
Tak że tyle chciałam powiedzieć. I więcej już nie 
będę udzielać…

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie jest spo-
tkanie, ale posiedzenie.)

2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organi-
zacji i trybie postępowania.

Jeśli chodzi o ocenę ustawy, to, jak już powie-
działam, odsyłam do orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w tym zakresie, sędziowie wypo-
wiadają się właśnie poprzez orzeczenia.

Było jeszcze jedno pytanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czyje?)
Ktoś z państwa… Aha, jaką liczbą głosów… No 

więc powiem panu tak, to oczywiście wynika z pro-
tokołów – tych głosów było 5, a pan sędzia Rzepliński 
dostał 7.

(Senator Piotr Zientarski: No, to jest różnica.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Pan senator…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Różnica 2 głosów, no rzeczywiście…)
Teraz pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym tylko uzupełnić… Bo pytałem 

o opinię pani na temat stanowiska pana profesora 
Banaszaka, ale jeżeli pani jej nie znajdzie, to ja wyślę 
adres internetowy. I wtedy, jak się kliknie, to znajdzie 
się m.in. tę opinię. A więc jeśli można prosić…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: To ja bardzo uprzejmie poproszę, tak. 
I ja spróbuję sięgnąć do tej opinii… Tak.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy pan senator też chce być wpisany na listę se-

natorów, do których ma pójść odpowiedź?
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeśli można prosić…)
Proszę. Wpiszę pana.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dobrze.)
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Prezes, co do kompetencji na stanowisko 

prezesa Trybunału Konstytucyjnego… Pani mówi-
ła, że pani pracowała 20 lat w sądzie wojewódzkim 
– rozumiem, że chodzi o Sąd Okręgowy w Poznaniu. 
Ja wszedłem na stronę z pani życiorysem, bo chcia-
łem zobaczyć właśnie te lata i czy to się zgadza. I te-
raz takie zdanie pani zacytuję: „W 2001 r. starała 
się o ponowne zatrudnienie w Sądzie Okręgowym 
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Senator Bogdan Klich:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w myśl 

konstytucji przed powołaniem prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego otrzymuje uchwałę. Takiej uchwa-
ły nie otrzymał. Bardzo mnie to ciekawi. Skąd ten 
błąd? Dlaczego tak się zdarzyło, że Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów głosowało – prawda? – choć np. sę-
dzia Rymar nie mógł brać udziału w tym głosowaniu, 
bo nie dojechałby… Ale dlaczego nie przedstawiono 
uchwały prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
tylko on na podstawie głosowania panią powołał? 
Gdyby pani zechciała udzielić tej informacji… Bo 
nikt do tej pory nie wyjaśnił, dlaczego tak się stało. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Komornicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Czwarty raz, jak liczę, pomylił pan moje nazwisko.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Komarnicki. 

Tak jest. Źle tu jest napisane.)
Bardzo dziękuję.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, czasami źle 

przeczytam. Państwo też czasami tak czytacie, ja też 
czasami źle przeczytam. Komarnicki… Przepraszam. 
Bardzo proszę.)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym wrócić do meritum, bo pan marszałek 

apeluje, a ja wsłuchuję się w słowa pana marszałka.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
Mam pytanie, jeżeli chodzi o wydawanie 

orzeczeń przez trybunał. W 2017 r. było ich za-
ledwie 89, rok wcześniej było ich 99, natomiast 
w 2016 r., wedle różnych źródeł – zresztą Trybunał 
Konstytucyjny usunął te informacje ze swojej 
strony internetowej – było ich od 173 do 177, czyli 
najwyższa efektywność była jeszcze za czasów 
ówczesnego prezesa, pana prof. Rzeplińskiego. 
Dlaczego według pani ta efektywność gwałtowa-
nie z roku na rok spada?

(Głos z sali: Co to znaczy efektywność?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Pan senator Zientarski zadaje py-

tanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ja będę… Pani Prezes, jeśli będą padały tego typu 
pytania, to ja będę je uchylał. Temat mamy, wiemy, 
na jaki temat mamy rozmawiać…

(Senator Piotr Florek: Przepraszam, ale ja chcę 
się odnieść do tego, co przed chwilą…)

Ale nie…
(Senator Piotr Florek: Dlatego, że ja to pytanie 

zgłosiłem.)
Ale to, że pan chciałby… Ja nie udzieliłem panu 

głosu, proszę pana.
(Senator Piotr Florek: Chodziło o kompetencje…)
Ja nie udzielam panu głosu. No, Panie Senatorze, 

nie udzielam… Nie ma tutaj teraz formy dyskusji.
(Senator Piotr Florek: To jest odniesienie się.)
Jesteśmy w Senacie, a nie w maglu. Przepraszam.
(Senator Robert Mamątow: Nie padło pana na-

zwisko.)
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.
(Senator Alicja Zając: Zacznijcie się zachowywać.)

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym wrócić do meritum, bo pani po-

wiedziała, że jest pani mądra, skromna, ale chyba 
i nieroztropna, bo informacje o sędzim Muszyńskim 
są ogólnie dostępne: skończył szkołę w Kiejkutach, 
pracował w UOP…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, to w ogóle nie jest przedmiotem naszego 
posiedzenia…)

Ale to jest…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …i naszej in-

formacji.)
(Poruszenie na sali)
To pytanie…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Odbieram panu głos, dziękuję bardzo. Odbieram 

głos, Panie Senatorze…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Mogę się odnieść…)
…bo nie jest to w tej chwili tematem naszej roz-

mowy. Dziękuję bardzo.
(Senator Tomasz Grodzki: Ludzie, którzy…)
Pan senator Klich – bardzo proszę – zadaje pyta-

nie. Proszę. Jesteśmy teraz… Pytanie?
(Senator Bogdan Klich: Tak.)
Pytanie. Proszę bardzo.
A poza tym na ten temat już była informacja, 

odpowiedź. Nie będziemy wracali po pięć razy do 
tego samego. Chociażby z tego powodu uchylam to 
pytanie.
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mułowany dokładnie tak. Ponieważ Zgromadzenie 
Ogólne jest organem kolegialnym, organy kolegialne 
podejmują decyzje w formie uchwały. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, doktryną, akt głosowania 
przez organ kolegialny może przybrać formę uchwa-
ły. I to explicite wynika z wówczas obowiązujących 
przepisów. I dlatego uchwała została prezydentowi 
przedstawiona. A jak mówiłam wcześniej, wcześniej-
sze wybory prezesów Trybunału Konstytucyjnego nie 
odbywały się na podstawie uchwał i np. pan prezes 
Rzepliński został zatwierdzony czy wybrany przez 
ówczesnego prezydenta na podstawie wyciągu z pro-
tokołu. To jest pierwsza sprawa. Tak że ja to dokładnie 
tutaj… Zresztą w informacji, którą państwo otrzyma-
liście, szczegółowo jest to wyjaśnione.

A jeśli chodzi… Rzeczywiście w 2016 r. nie do-
konujemy porównania, ale odpowiem na to pytanie, 
żeby również to zaistniało w przestrzeni publicznej. 
Proszę państwa, zacznę od tego, że nie było żadne-
go drastycznego spadku, ponieważ… Powiem tak: 
w 2015 r. uchwalone były przepisy dotyczące ustawy 
hazardowej. W 2015 r. I tak na marginesie: żadne sta-
tystyki nie zniknęły. Proszę dokładnie obejrzeć stronę 
Trybunału Konstytucyjnego, na której bez problemu 
macie państwo dostęp do wszystkich statystyk. Nigdy 
nie było takiego momentu, że one zniknęły. Mogła 
być taka sytuacja, że pojawiły się nowe statystyki 
i tamte zostały po prostu przeniesione do innej za-
kładki, ale wszystkie statystyki są dostępne przez cały 
czas. Tak więc tutaj nie ma w ogóle żadnych… Jest 
jawność i w ogóle nie ma tu o czym mówić. W 2015 r. 
było rzeczywiście dużo orzeczeń, ale proszę sobie wy-
obrazić, że na 150 bodajże orzeczeń, które wówczas 
zapadły, ponad 100 to były postanowienia o umorze-
niu postępowania, więc postępowania zakończyły się 
niemerytorycznie, zakończyły się z różnych powodów 
postanowieniami.

Jeśli chodzi o porównanie, to jest to chyba zale-
dwie 10 spraw mniej. Chciałabym zwrócić państwa 
uwagę na to, że w 2017 r. sędziowie wykorzystywali 
kilkumiesięczne urlopy. Bo nie wiem, czy państwo 
przypominają sobie, że była taka praktyka, był taki 
zwyczaj, że sędziowie nie wykorzystywali przez całe 
lata urlopów, mimo że jest obowiązek, żeby wyko-
rzystać urlopy, po czym pobierali bardzo wysokie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie to jest tema-
tem. Nie urlopy sędziów.)

…ekwiwalenty za te urlopy. I tak to wygląda. 
W związku z tym, żeby tę sprawę zakończyć, sę-
dziowie wykorzystywali je w 2017 r., a więc efektyw-
ność konkretnych sędziów była niższa, a było tylko 
10 spraw. Ale jeśli chodzi o porównanie np. okresu, 
który jest teraz… Od stycznia 2016 r. do kwietnia 
2016 r. załatwiono 6 spraw, od stycznia 2017 r. do 
kwietnia 2017 r. załatwiono 10 spraw, a obecnie od 
stycznia do kwietnia załatwiono 7 spraw. Mamy już 

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, moje pytania dotyczą istoty rze-
czy. Mówimy o problemach w 2016 r. I np. pytania 
dotyczące sędziego Muszyńskiego w moim przekona-
niu też poruszały ówczesne problemy, czyli problemy 
odnoszące się do tego roku, o którym mówimy, czyli 
do 2016 r. Także problemy dotyczące wyboru pani 
na funkcję prezesa czy nominacji pani na funkcję 
prezesa… Bo nie tylko stanowisko – pani twierdzi, 
że pani tego stanowiska nie zna – prof. Banaszaka… 
A nieprzypadkowo było pytanie o prof. Banaszaka, 
ponieważ on był, że tak powiem, waszym nadwornym 
konstytucjonalistą…

(Senator Stanisław Gogacz: Pani nie powiedziała, 
że nie zna. Niczego takiego nie powiedziała.)

(Głos z sali: Czas minął.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: 9 sekund do 

końca pytania.)
Tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: A pytania nie 

ma.)
Jakie jest pani stanowisko w odniesieniu do kon-

stytucjonalistów i 7 sędziów, którzy także…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Ja uchy-

lam… Uchylam to pytanie.
(Senator Piotr Zientarski: …podważają pani…)
Ja uchylam to pytanie. Uchylam…
(Senator Piotr Zientarski: …pani mandat prezesa?)
Proszę pana, proszę państwa, zadajecie państwo 

pytania na temat informacji o istotnych problemach 
wynikających z działalności i orzecznictwa.

(Głos z sali: Tak jest.)
(Senator Piotr Zientarski: Z działalności.)
Z działalności. Bardzo dziękuję.
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie są przygoto-

wani. Oni nie są przygotowani.)
A nie… Bo państwo pytacie o opinie. Opinia pana 

Banaszaka nie wchodzi ani w zakres działalności, 
ani w zakres orzecznictwa. Dziękuję bardzo. Każde 
pytanie…

(Senator Piotr Zientarski: Ale to dotyczy odpo-
wiedzialności.)

(Senator Alicja Zając: Umów się z panią prezes na 
spotkanie, to się dowiesz.)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Mogę?)

Przepraszam. Proszę bardzo.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o uchwałę, to ja mówiłam… czytałam 

w czasie swojego wystąpienia… Przepis jest sfor-
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(prezes J. Przyłębska) Dlatego że jest to pierwszy przypadek w tej Izbie, 
przynajmniej tak długo, jak ja tu jestem, żeby tak 
duża grupa… żeby w ogóle grupa sędziów zgłasza-
ła zdanie odrębne w sprawie sprawozdania. Proszę 
powiedzieć, dlaczego ci sędziowie nie zgadzają się 
z pani oceną w sprawie niedopuszczenia 3 osób do 
orzekania, nieopublikowania 3 wyroków trybunału 
oraz trybu przedstawienia kandydata na stanowisko 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam do pani pytanie w sprawie publikowania wy-

roków Trybunału Konstytucyjnego. Otóż przez blisko 
2 lata rząd pani premier Beaty Szydło cenzurował 
publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 
Mam do pani pytanie: czy podjęła pani jakiekolwiek 
działania wobec pani premier, być może prywatnie 
rozmawiała pani z panią premier w sprawie publi-
kowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego? 
Dziękuję.

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

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Zacznę od kwestii zdania odrębnego sędziego 

Muszyńskiego. No, ja tutaj nie jestem od tego, żeby 
polemizować… To jest stanowisko sędziego. Każdy 
sędzia ma prawo do przedstawienia swojego stanowi-
ska. Tak na marginesie powiem, że pan sędzia – jak 
wynika z tego, co pan tutaj odczytał – zacytował 
explicite przepis dotyczący kształtowania, formowa-
nia składu. Od momentu, w którym stworzony został 
Trybunał Konstytucyjny, zawsze obowiązywał ten 
sam przepis, jeśli chodzi o przydzielanie spraw. Tak 
jak ja przydzielam sprawy, tak samo przydzielali je 
poprzedni prezesi, nic się w tym obszarze nie zmie-
niło. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Chodzi o publikacje. No, państwo 
wybaczą, ale nie rozmawiam z panią premier na temat 
publikacji orzeczeń. To jest jej konstytucyjne upraw-
nienie i ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby 
jako prezes Trybunału Konstytucyjnego…

(Senator Waldemar Sługocki: Prezes ma…)
(Senator Leszek Czarnobaj: No jak to? Ma obo-

wiązek…)

terminy 12 ogłoszeń orzeczeń. Za chwilę będzie 
ogłaszane kolejne orzeczenie. Proszę państwa, opo-
wiadanie, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, 
że jest jakiś wyimaginowany spadek liczby spraw, 
jest nierzetelnością, podobnie jak nierzetelnością jest 
informowanie i powoływanie się na informacje me-
dialne o tym, że ktoś był agentem lub kimś innym. 
Proszę państwa, to jest nierzetelność, ponieważ ta-
kiej informacji formalnej ja, jako prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, nigdy nie posiadałam. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Rybicki, bardzo proszę.
A później pan senator Augustyn.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Mam prośbę o ustosunkowanie się do fragmentu 

zdania odrębnego, jaki sędzia Muszyński, sędzia na-
zywany „sędzią dublerem”, złożył do wyroku wyda-
nego co prawda w 2018 r., ale na wniosek rzecznika 
praw obywatelskich złożony w 2016 r. Cytuję sędzie-
go Muszyńskiego, któremu media stawiają zarzut ma-
nipulowania składami orzekającymi: „zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania Trybunału oznacza też 
możliwość określania składów w sytuacjach, które nie 
zostały skonkretyzowane w ustawie, jak np. zmiany 
sprawozdawcy w wyniku braku akceptacji składu 
co do przedstawionego projektu”. Tak napisał sędzia 
Muszyński w zdaniu odrębnym, które zresztą według 
wielu prawników nie jest zdaniem odrębnym, tylko 
uzasadnieniem – na 7 stron – tego, dlaczego rzecznik 
praw obywatelskich nie powinien być rzecznikiem. 
Ale ten cytat dość wyraźnie pokazuje, że sędzia 
Muszyński wprost przewiduje… a i być może, jak 
twierdzi np. profesor Łętowska, manipuluje składami 
orzekającymi. Proszę o odpowiedź.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
(Senator Sławomir Rybicki: Co pani o tym sądzi?)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Sędzio, chciałbym zapytać o zdanie odręb-

ne 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie sprawozdania czy informacji, którą pani składa. 
Wydaje się, że jest konieczne, żeby pani odniosła się 
i do tych 3 kwestii, które są poruszane. Dlaczego? 
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(prezes J. Przyłębska) Senator Bogdan Klich:

Ja poproszę o przesłanie nam tego stanowiska od-
rębnego 7 sędziów, Pani Sędzio.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja nie ro-
zumiem. Momencik, przepraszam. Co?)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Tego załącznika do protokołu… Pan taki 
wniosek formalny składa.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Wniosek? No 
ale nie, no zaraz…)

Marszałek Borusewicz o to nie wnosił, ale ja wno-
szę o przesłanie, dostarczenie nam tego stanowiska…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Tak, tak, oczywiście. To jest ten załącz-
nik do protokołu.)

…co jest naszym uprawnieniem…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Oczywiście.)
Bardzo proszę.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: To już wysyłaliśmy wszystkim itd. tak 
że…)

Ale nie o to chcę pytać. Chcę zapytać…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja również wnoszę 

o przekazanie tego załącznika.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Prześlemy to państwu, oczywiście.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie no, nie 

wszystkim – panom senatorom Borusewiczowi 
i Klichowi.)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Tak jest.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie wszyst-
kim, bo nie wszystkich to interesuje. Ja nie chcę tego. 
Bardzo proszę.)

(Głos z sali: A ja chcę.)
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja też chcę, Panie 

Marszałku.)
Teraz moje pytanie. Identyczne zastrzeżenia doty-

czące zarówno nieuprawnionego orzekania przez po-
wszechnie nazywanych sędziami dublerami sędziów, 
jak i dotyczące publikowania…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie jest 
powszechne. Według mnie to nie jest powszechne.)

No to widocznie pan nie słucha, Panie Marszałku, 
głosu większości…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, to nie jest 
powszechne.)

…Polaków, którzy używają takiego określenia.
(Senator Piotr Zientarski: Tzw. dublerzy…)
(Senator Waldemar Sługocki: Pan prowadzi pole-

mikę w czasie pytań, Panie Marszałku?)
Ale nie o spór lingwistyczny chodzi. Chodzi o to, 

jakie jest pani stanowisko wobec identycznych za-

…cokolwiek w tej kwestii robić. Tak że przykro 
mi bardzo, ale na to pytanie nie mogę odpowiedzieć.

(Rozmowy na sali)
Jeśli chodzi o zdanie odrębne czy uwagi sędziów, 

to były uwagi zgłoszone do protokołu. Ja w swojej 
wypowiedzi krok po kroku ustosunkowywałam się, 
odnosiłam do tych zastrzeżeń i wskazywałam, ponie-
waż zupełnie inne stanowisko prawne tutaj zajmuje 
większość…

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, organ kolegialny, Trybunał 

Konstytucyjny, zgromadzenie… Podczas zgroma-
dzenia informacja została zatwierdzona większością 
głosów i jest prawomocna. Można zapoznać się z tymi 
uwagami, które zostały zgłoszone do protokołu, na-
tomiast one nie stanowią części informacji rocznej, 
bowiem informacja roczna zatwierdzana jest – jej 
przedstawiony projekt – większością głosów, co zgod-
nie z przepisami, lege artis, zostało załatwione.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Proszę pani, jedną z pierwszych pani decyzji pod-

jętych na stanowisku prezesa trybunału było usunię-
cie ze strony internetowej trybunału tytułów profesor-
skich przy nazwiskach sędziów. Proszę powiedzieć, 
jaki był powód tej decyzji. W innych krajach zwy-
czajowo, również w sądach, stosuje się taką zasadę, 
że te tytuły się podaje. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam następujące pytanie: dlaczego stanowisko 

tych 7 sędziów nie znalazło się w takim razie w za-
łączniku? Do tego sprawozdania jest 12 załączników. 
7 sędziów składa do pani zdanie odrębne na piśmie 
i to się nie znajduje w załączniku. Ja rozumiem, że to 
może się nie znaleźć w tej części zasadniczej, ale…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
3 pytania już były. Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Były 2 pytania.)
Pan senator Klich. Proszę bardzo.
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(senator B. Klich) nym dokumentem prawnym i on nie może składać 
się z dowolnie wybranych części, ponieważ explicite 
z przepisów wynika, co stanowi część tej informa-
cji. Tak więc tutaj w ogóle nie ma takiej możliwości. 
Jednak oczywiście prześlemy stanowisko.

Jeśli zaś chodzi o ocenę… Zacznę od Komisji 
Weneckiej. Proszę państwa, jeśli chodzi o Komisję 
Wenecką, to ja się nie zgadzam z tezami postawio-
nymi przez Komisję Wenecką.

(Senator Bogdan Klich: W cywilizowanym świe-
cie liczą się z opinią tej komisji.)

(Głos z sali: O!)
Komisja Wenecka przeprowadziła postępowanie 

wbrew wszelkim regułom obowiązującym w demo-
kratycznym świecie.

(Głosy z sali: Ooo!)
(Oklaski)
Przede wszystkim Komisja Wenecka nie ustosun-

kowała się do naszych argumentów.
Chciałabym państwu opowiedzieć coś à propos 

jawności. Kiedy pojawili się przedstawiciele Komisji 
Weneckiej w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy 
prezesem był jeszcze pan prezes Rzepliński, który 
uniemożliwił nam, 3 sędziom, udział w rozmowach 
z Komisją Wenecką, była taka sytuacja: poczekaliśmy 
na pana przewodniczącego i ja zapytałam go, czy 
byłby łaskaw poświęcić nam 5 minut, żebym mogła 
przedstawić moje argumenty… Bo w świecie nauki 
podstawą jest dyskurs. Jesteśmy rozmową, proszę 
państwa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie zgadzam się 
i już.)

Dyskurs jest podstawą. Nie może być w świecie na-
uki tak, że stawiamy jednoznacznie… Dyskutujemy, 
po czym ktoś może się nie zgodzić, ktoś może przyjąć 
argumenty. Ale pan przewodniczący nie miał dla nas 
czasu, nawet chwili, w związku z tym pozwoliliśmy 
sobie przesłać to do niego na piśmie. I do dziś cze-
kam, aż łaskawie udzieli mi na to pismo odpowiedzi. 
Ja mam taki zwyczaj, że jeśli ktoś zadaje pytanie 
pisemnie, z mojej perspektywy nawet najbardziej 
niesłuszne, to ja pisemnie na nie odpowiadam.

Następna sprawa. Jeśli chodzi o stanowisko 
Komisji Europejskiej, to ja o tym mówiłam. Proszę 
państwa, ja nie zgadzam się z tezami postawionymi 
przez Komisję Europejską. Mam do tego prawo. Jest 
takie stanowisko. Ja rozmawiałam o tym również 
z panem przewodniczącym Timmermansem i w prze-
ciwieństwie do państwa akurat pan przewodniczący 
Timmermans…

(Senator Piotr Zientarski: Przyznał rację?)
Nie, proszę pana, ale przyjął to do wiadomości. 

I poziom rozmowy z nim był…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie podpowiadaj.)
…dużo bardziej merytoryczny, aniżeli jest w tej 

chwili.

strzeżeń formułowanych przez organizacje między-
narodowe zajmujące się ochroną prawa i gwarancjami 
dla praworządności w krajach członkowskich – np. 
przez Radę Europy z jej organami, tzn. Komisją 
Wenecką Rady Europy, oraz przez Unię Europejską 
z jej organami, jakimi są Parlament Europejski 
i Komisja Europejska. Jaka jest pani ocena zasadności 
tych samych zastrzeżeń, które są podnoszone przez 7 
sędziów w zdaniu odrębnym? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Prezes, proszę bardzo.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o usunięcie tytułów, to była to decyzja 

kolegialna. Ja powiem państwu, że żałuję, że przy-
chyliłam się do takiego wniosku kolegów, ponieważ 
absolutnie nie przeszkadza mi to, że nie jestem pro-
fesorem. Mówię to, żebyście państwo mieli jasność. 
Jestem zadowolona ze swojej kariery zawodowej 
i w związku z tym…

(Senator Bogdan Klich: Ale nie o to pytałem.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie o tym rozmawia-

my.)
No, o tym państwo… Taka jest sugestia, dlatego 

o tym mówię.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie…)
Proszę państwa, no, taka była decyzja. Jednak nie 

jest też prawdą… Proszę wejść na strony interne-
towe różnych sądów, trybunałów konstytucyjnych 
w Europie, a zobaczycie państwo, że nie jest prawdą, 
że wszędzie są tytuły profesorskie. W Niemczech 
sytuacja jest inna. To państwu od razu powiem, bę-
dziecie państwo przynajmniej wiedzieli, że tytuł na-
ukowy…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A Polacy nie 
gęsi i swój język mają.)

…jest częścią nazwiska.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, tak to wygląda. W Niemczech 

tytuł jest częścią, a w Polsce nie, w związku z tym 
to jest jakby inna sprawa. Również we Włoszech tak 
nie jest, w Austrii. Tak że ja proponuję, żeby przejrzeć 
strony internetowe. To jest pierwsza sprawa.

Jeśli chodzi o załącznik, to ja przed chwilą mówi-
łam, Panie Senatorze, że załączniki to jest integralna 
część informacji. Ta informacja została przegłosowa-
na większością w takiej właśnie formie, w związku 
z tym zastrzeżenia do protokołu nie mogą stanowić 
integralnej części informacji. Informacja jest pew-
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(prezes J. Przyłębska) Pani senator Zdrojewska jako ostatnia, bo już nie 
ma więcej zgłoszeń.

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Jak nie ma?)
(Głosy z sali: Są! Są!)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam…)
(Senator Piotr Zientarski: Dopiero się zaczynają.)
(Wesołość na sali)
A ja myślałem, że już…
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze…)
No to, Panie Sekretarzu, proszę zapisywać.
Proszę. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Proszę pani, dlaczego po objęciu funkcji zamknęła 

pani „Obserwator Konstytucyjny”, portal informacyj-
ny o pracy trybunału cieszący się dużą popularnością 
i, jak myślę, przyczyniający się do propagowania pra-
cy Trybunału Konstytucyjnego? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Sędzio, proszę powiedzieć, jak w pani oce-

nie należy rozumieć stanowisko odrębne 7 sędziów, 
Komisji Weneckiej i organów Unii Europejskiej 
w sprawie, którą pani tutaj porusza w sprawozda-
niu, a która dotyczy wyboru 3 sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego w 2015 r.? Według tych organów 
i tych sędziów wybór kolejnych 3 sędziów na miejsca 
już wcześniej obsadzone był niezgodny z prawem. 
Dlaczego… Czym pani argumentuje to, że jest ina-
czej?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Pani Sędzio, w sprawozdaniu w punkcie 

„Współpraca międzynarodowa” czytam: „Przykładem 
lat ubiegłych, Trybunał Konstytucyjny pielęgnuje 
przyjazne relacje z zagranicznymi sądami konsty-
tucyjnymi”. Czy mogłaby pani rozwinąć to zdanie, 

(Głosy z sali: O, o, o!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan Timmermans jest 

bardzo zadowolony.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję. Dobrze.
Teraz pan Waldemar Sługocki, pan senator 

Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym powtórzyć pytanie do pani. 

Mianowicie chodzi o pytanie, które dotyczyło…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do pani prezes, 

tak?)
Tak, do pani prezes.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. Pytam, 

bo nie wiedziałem do kogo. Proszę.)
Chodzi o pytanie związane z publikowaniem…
(Rozmowy na sali)
Ale proszę mi nie przeszkadzać. Czy mogę prosić 

państwa…
(Głos z sali: Ciii…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To pańscy ko-

ledzy przeszkadzają.)
Do nich też adresuję tę uwagę, Panie Marszałku. 

Nie mam wybiórczych próśb.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo pro-

szę o uspokojenie się. Proszę bardzo. Proszę, Panie 
Senatorze.)

À propos publikowania… Powiedziała pani, że 
to jest konstytucyjne prawo pani premier. Art. 190 
ust. 2 Konstytucji RP mówi, cytuję: „Orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymie-
nionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogło-
szeniu w organie urzędowym, w którym akt norma-
tywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, 
orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. To jak 
to jest, Pani Prezes, pani premier ma prawo czy obo-
wiązek publikować wyroki?

(Senator Piotr Zientarski: Wszystko.)
Mogę jeszcze przytoczyć stanowisko Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka, która otrzymała postano-
wienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia 
nakazujące prokuraturze wszczęcie postępowania 
w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: To 2016 r.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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(senator P. Florek) (Senator Piotr Florek: No, ja czytam z pani spra-
wozdania, w związku z tym…)

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Dobrze. Jeśli chodzi o 2016 r., to współpraca była 

taka jak w poprzednich latach. Zarówno z europej-
skimi trybunałami konstytucyjnymi, jak i tymi poza 
Europą były kontakty, jak pamiętam, też osobiście… 
Kontakty były dość intensywne i one – mogę to po-
wiedzieć, nawiązując do obecnych – nie zmieniły 
się. Tak że prowadzona była taka współpraca, jaka 
opisana jest w informacji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Pani Sędzio! Na poprzednim po-

siedzeniu Senatu rozpatrywaliśmy projekt ustawy, 
zresztą został on przyjęty, dotyczący opublikowania 
2 wyroków z 2016 r.

(Senator Bogdan Borusewicz: 3 wyroków.)
3 wyroków? A może trzech. W każdym razie moje 

pytanie dotyczy… No, na pewno z panią sędzią było 
to konsultowane. W projekcie ustawy nie używa się 
wyrazu „wyrok” Trybunału, tylko „rozstrzygnięcie”. 
Czy mogłaby nam pani wytłumaczyć…

(Senator Grażyna Sztark: Jaka jest różnica?)
(Senator Piotr Zientarski: Przemianowanie.)
…jaka jest różnica w związku z przemianowa-

niem? Tu „wyrok”, a tu „rozstrzygnięcie”. Bo rozu-
miem, że teraz państwo będziecie posługiwali się 
zarówno słowem „wyrok”, jak i słowem „rozstrzy-
gnięcie”. Czy może nam pani wyjaśnić tę różnicę, 
która była w projekcie tej ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Zientarski, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Sędzio, no, ja konsekwentnie pytam nie po 

to, żeby dezawuować pani osobę, tylko argumenty, 
bo nam chodzi o argumenty. Było wyraźne pytanie, 
zadane przez wielu senatorów, na które pani nie odpo-
wiedziała, chociażby w kwestii bezwzględnego obo-

z jakimi sądami ta współpraca jest kontynuowana? 
Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Na Węgrzech.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pani Prezes, oddaję pani głos.
Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:

Ale, proszę państwa, te pytania też nie doty-
czą tego sprawozdania. Bo jeśli chodzi o „Monitor 
Konstytucyjny”, to nie dotyczy to… Sytuacja jest 
taka… To znaczy to była pewna forma komunikacji. 
My w inny sposób, tzn. jest inna koncepcja… Ale 
z tego, co wiem, „Obserwator Konstytucyjny” funk-
cjonuje jako „Monitor Konstytucyjny”.

(Senator Waldemar Sługocki: Ja mówię 
o „Monitorze Polskim”.)

Ale to nie jest żaden ustawowy ani konstytucyjny 
organ. Tak że tak wygląda sytuacja.

Jeśli chodzi o sprawy związane z polemiką z ta-
kimi podmiotami jak Komisja Europejska, Komisja 
Wenecka czy z innymi, to, proszę państwa, ja to 
wszystko przedstawiłam w swojej wypowiedzi. To 
stanowisko jest jasne, klarowne. W związku z tym 
też już nie będę tego powtarzać.

Jeśli chodzi o ocenę konstytucyjności działań 
organów państwa, to też nie będę tutaj dokonywać 
oceny, ponieważ, jak powiedziałam, sędzia trybunału 
dokonuje tego w formie orzeczenia.

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

Senator Piotr Florek:
Przepraszam, Pani Marszałek, ale nie uzyskałem 

odpowiedzi na moje pytanie, które zadałem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pani prezes ma jeszcze coś do powiedzenia?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Jeśli chodzi o współpracę w 2016 r.?)
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pani Prezes, oddaję pani głos. Proszę bardzo.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Tak. Jeśli chodzi o ocenę uchwalonej ustawy, to 

ja, proszę państwa, naprawdę nie będę dokonywała 
tej oceny. Może to trafić do trybunału. Jak już wcze-
śniej mówiłam, jest to możliwe tylko w orzeczeniach. 
A wcześniejsze oceny… No, to jest w mojej ocenie 
niewłaściwa postawa.

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące wyjaśnienia, to 
nie jest tak, że ja tak uważam. To stanowisko zostało 
jasno przedstawione. Jest to zarówno w informacji 
rocznej… Ja, odczytując fragmenty tej informacji, 
referując ją państwu, też przedstawiałam podstawy 
prawne, przedstawiłam całą argumentację, cały wy-
wód prawny dotyczący wyboru prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego i chyba już dwukrotnie udzieli-
łam na to pytanie odpowiedzi. Tak że uważam, że 
ta odpowiedź została udzielona. Jeśli jednak pan nie 
wszystko, że tak powiem, zanotował w pamięci, to 
proponuję zerknąć do informacji, jeszcze raz spokoj-
nie przeczytać informację roczną.

Kolejna sprawa. To nie jest akurat kwestia do-
tycząca informacji rocznej, ale jeśli chodzi o pana 
wiceprezesa Biernata… Proszę państwa, prawo do 
urlopu to jest prawo pracownicze tak obwarowane 
w obowiązującym systemie prawnym we wszystkich 
krajach europejskich, również w krajach pozaeuropej-
skich… Jest to prawo, z którego pracownik nie może 
zrezygnować. Jest to taka koncepcja, aby zapewnić 
pracownikowi elementarną gwarancję wypoczynku. 
To jest podstawa wypracowana przez wieki przez 
związki zawodowe, przez ludzi walczących o swoją 
podmiotowość. I teraz jest to prawo, z którego nie 
można nawet zrezygnować. W związku z tym, skoro 
była taka sytuacja, że pan wiceprezes Biernat miał 
niewykorzystany kilkumiesięczny urlop, to zgodnie 
z obowiązującym kodeksem pracy pracodawca miał 
obowiązek udzielenia mu tego urlopu, skierowania 
go na ten urlop. Drugim bardzo istotnym elementem 
udzielenia mu tego urlopu było to, proszę państwa, 
że ekwiwalenty za te urlopy to było ponad 100 tysię-
cy zł. Pan prezes Rzepliński otrzymał grubo ponad 
100 tysięcy zł za to, że nie wykorzystywał przez kilka 
lat urlopów wypoczynkowych.

(Poruszenie na sali)
Tak że, proszę państwa, były tu 2 elementy. Ale 

jeszcze raz powtórzę: podstawowe, elementarne pra-
wo podmiotowe jednostki, podmiotu pracującego do 
wypoczynku jest prawem niezbywalnym. I w związ-
ku z tym obowiązkiem każdego, kto ma instrumen-

wiązku publikacji, a mnie interesuje kwestia stosunku 
pani i argumentów, nie to, że pani tak uważa. Jeśli 
profesorowie i konstytucjonaliści łącznie z panem 
profesorem Banaszakiem mówią, że pani wybór jest 
niekonstytucyjny, a pani… My dzisiaj badamy pani 
legitymację do występowania przed Wysoką Izbą.

(Senator Robert Mamątow: Nie, nie, sprawozda-
nie, żadnej legitymacji…)

Tak, my badamy.
(Senator Robert Mamątow: Nie legitymację…)
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Dlatego mnie interesują właśnie argumenty na-

ukowe…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę…)
…tak, argumenty naukowe, a nie to, że pani tak 

uważa. Przepraszam, ale porównując dorobek tych…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pani 

prezes sprawozdaje za rok 2016…)
To było w 2016 r., Pani…
(Senator Robert Mamątow: To jest sprawozdanie 

za 2016 r.)
To było w 2016 r. Mnie interesują problemy 

z 2016 r.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: To mnie interesuje, po-

ważne argumenty.)
Pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję bardzo.
Ja tylko w jednej sprawie personalnej chciałbym 

zabrać głos. W naszym środowisku uniwersytec-
kim w Krakowie, czyli w środowisku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, bardzo negatywnie przyjęto sposób 
potraktowania sędziego Biernata. Pani doskonale 
wie o tym, że pan profesor Biernat jest wybitnym 
prawnikiem o ogromnym dorobku naukowym, o zna-
komitym dorobku dydaktycznym, a także dorobku 
sędziowskim z czasu, zanim został sędzią Trybunału 
Konstytucyjnego. W normalnym przedsiębiorstwie 
pracodawca cieszy się, gdy pracownik nie idzie na 
urlop, tylko pracuje. Jaki był powód tego, że pań-
stwo uniemożliwiliście pracę organowi konstytu-
cyjnemu, jakim jest zastępca prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego, w momencie gdy sędzia Biernat 
nie tylko był gotowy, ale także zgłosił się do wypeł-
niania swoich obowiązków?
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(prezes J. Przyłębska) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pani Prezes, proszę bardzo.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Chciałabym powiedzieć, że każdy podmiot, każdy 

organ pełniący funkcję w ramach konstytucyjnych 
uprawnień ma określone instrumenty i wykonuje te 
funkcje, że tak powiem, poprzez określone formy. 
I prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego 
instrumentu, żeby zmuszać prezesa Rady Ministrów 
czy żeby zmuszać prezydenta do określonych zacho-
wań. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego poprzez wydawane orze-
czenia ustalają, czy dany przepis, abstrakcyjnie, jest 
zgodny z konstytucją, czy dana norma jest zgodna 
z konstytucją, czy nie. Czyli ustalają pewien wzorzec 
konstytucyjny i badają, czy dany przepis jest zgodny 
z tym wzorcem konstytucyjnym. Takie jest upraw-
nienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego i sędziów 
orzekających w Trybunale Konstytucyjnym.

Jeśli chodzi… Proszę państwa, no, nie było takiej 
sytuacji, żebym ja wyrzuciła prezesa Biernata z jakie-
gokolwiek pokoju. Organizacja pracy w każdym urzę-
dzie wiąże się również z tym, że następuje zmiana 
pokojów. Pan wiceprezes Biernat dostał dwukrotnie 
większy pokój z własnym sekretariatem i z pokojem 
narad. A więc z mojej strony to nie był żadna forma 
szykany.

Proszę państwa, ja nie będę odnosić się do pytań 
ad personam, dotyczących sędziego Muszyńskiego. 
Wszyscy znamy różne osoby, przyjaźnimy się, żyje-
my, że tak powiem, w świecie interpersonalnym. To, 
że przez 4 lata pracowałam w dyplomacji w tej samej 
instytucji, w której pracował pan sędzia Muszyński, 
to nie jest żaden dyskredytujący element, to jest po 
prostu taka sytuacja życiowa. Ja nie bardzo rozu-
miem, dlaczego miałabym udzielać w tym kontekście 
odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę bar-

dzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, że jeden organ ma ograniczone moż-

liwości wpływania na inną władzę, ale organ konsty-
tucyjny, Trybunał Konstytucyjny powinien jednak 
mieć wpływ na władzę wykonawczą, jeżeli władza 
wykonawcza nie realizuje postanowień konstytucji.

ty prawne, jest udzielenie tego urlopu. To tyle, jeśli 
chodzi o pozostałe kwestie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska, proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja się trochę dziwię, że pani to mówi jako osoba, 

której zarzucano wysoką absencję w pracy, że pani 
nie doceniała tej pracowitości poprzednich sędziów…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, bardzo 
proszę o pytanie.)

Tak jest, już przechodzę do pytania. Ciągnąc ten 
wątek, chciałabym zapytać o powody. Rozumiem, że 
przymusowo wysłała pani pana sędziego Biernata na 
urlop. Ale chciałabym zapytać o powody, dla których 
wyrzuciła go pani z gabinetu i na jego miejsce wsadzi-
ła pani do tego gabinetu pana sędziego Muszyńskiego, 
swojego wieloletniego współpracownika i znajome-
go. Proszę nam wyjaśnić tę sytuację. Dlaczego pani 
wyrzuciła…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
…wiceprezesa trybunału z gabinetu? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli pani prezes uzna 

to za potrzebne…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Jest…)
…to udzieli tej odpowiedzi.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dlaczego…)
Ale to za chwileczkę, bo jeszcze poproszę o zada-

nie pytania pana senatora Waldemara Sługockiego.
Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Sędzio, z uporem maniaka powtarzam: 

Trybunał Konstytucyjny to artykuły od 188 do 197 
w konstytucji państwa polskiego. Pani reprezen-
tuje podmiot, który stoi na straży przestrzegania 
konstytucji Polski. Konstytucji Polski. W art. 190 
mowa o sposobie ogłaszania orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. Zatem mam pytanie: jakie podjęła 
pani działania, aby zmobilizować, zmusić premiera, 
prezesa Rady Ministrów do publikowania orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z konstytucją 
państwa polskiego? Dziękuję.
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(senator B. Borusewicz) re do tej pory nie zostały opublikowane, a nie ma 
o tym mowy nie tylko w załączniku, jak słyszymy, bo 
to jest kwestia… Pani jakby w ogóle uznała, że to nie 
były problemy. No bo skoro w tytule jest mowa o pro-
blemach, to wydaje się, że te problemy powinny być 
omówione tutaj, a nie ujęte w załączniku. Dlaczego 
ich nie ma? Dlaczego pominęła pani podstawowy 
problem 2016 r., czyli kwestię ukrycia tych 3 wyro-
ków trybunału?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Co do pierwszego pańskiego pytania, Panie 

Senatorze, to pani prezes już na nie odpowiedziała. 
Ale oczywiście…

(Senator Janina Sagatowska: Odpowiedziała, 
oczywiście.)

(Senator Piotr Zientarski: Nie dostałem odpowie-
dzi.)

…jeżeli będzie miała coś do dodania, to myślę, 
że jeszcze doda.

(Senator Piotr Zientarski: Jednym zdaniem mi 
odpowiedziała.)

(Senator Robert Mamątow: Widocznie wystarczy.)
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę panią prezes o odpowiedź na pyta-

nia państwa senatorów.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o… To nie jest tak, że te orzeczenia 

zniknęły. One nie zostały umieszczone w systemie, 
który prezentuje opublikowane wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, a ponieważ nie były opublikowane, 
to one w tym systemie nie funkcjonują.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jak to nie?)
(Senator Piotr Zientarski: Jak to?)
Nie zostały opublikowane. W konstytucji jest ja-

sno powiedziane, że one obowiązują od momentu 
publikacji.

Jeśli chodzi o publikację, to, jak już wcześniej 
mówiłam, prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma 
żadnych instrumentów, żeby w tym zakresie zmuszać 
czy w jakikolwiek sposób zobowiązywać do czegoś 
organy władzy, pozostałe organy. Nie wynika to ani 
z ustawy, ani z konstytucji. Tak że na ten temat już nic 
więcej nie mogę państwu powiedzieć. Już parokrotnie 
o tym wszystkim mówiłam.

Jeśli zaś chodzi o… Było jeszcze pytanie… Nie 
pamiętam pytania, które pan zadał. O co pan pytał?

(Senator Bogdan Klich: Ja pytałem…)
Nie, nie, panu już odpowiedziałam.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panu już dziękujemy.)
(Wesołość na sali)

Ale ja mam do pani pytanie innego typu. 
Oczywiście to premier decyduje, co drukować, i tu 
złamała konstytucję, zaś pani… Inaczej. Ze strony 
zbioru orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który 
pani podlega, zniknęły 3 wyroki. Proszę mi powie-
dzieć: czy pani podjęła decyzję o usunięciu tych wy-
roków ze zbioru?

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Pani Sędzio! Wracam do tej kwe-

stii: rozstrzygnięcia a wyroki. Ja bym prosił nie o opi-
nię na temat ustawy, tylko bym prosił… Czy możemy 
uzyskać informację na temat tego, czym się różni wy-
rok od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego?

(Senator Grażyna Sztark: Czy istnieje możli-
wość…)

(Senator Kazimierz Kleina: I jak w przyszłości 
będzie…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Pan senator Piotr…)
Przepraszam, jeśli pani marszałek pozwoli…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę bardzo.)
Jeżeli nie jest to możliwe teraz – ja to rozumiem 

– to czy mógłbym prosić o odpowiedź na piśmie?

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

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek, niestety nie otrzymałem odpowie-

dzi podstawowej, a czekam… Pytałem o argumenty 
natury naukowej. Mówiła pani o…

(Wicemarszałek Maria Koc: Wydaje mi się…)
…o naukowych…
(Senator Janina Sagatowska: Odpowiedź była 

osobna.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
…które by uzasadniały pani stanowisko, niezga-

dzające się z całą, że tak powiem, doktryną prawa 
konstytucyjnego w Polsce i za granicą oraz najwybit-
niejszymi specjalistami z Komisji Weneckiej. I o to 
pytam, czekam na tę odpowiedź.

Ale zadam wprost pytanie… Ono po części, cho-
ciaż nie tak wprost, było już zadawane. Mówimy 
o problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego z 2016 r. Zapadły 3 orzeczenia, któ-
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(prezes J. Przyłębska) Panie Senatorze, one były opublikowane… 
Panie Senatorze, publikowanie na stronie inter-
netowej trybunału nie rodzi skutków prawnych. 
Trybunał Konstytucyjny na swojej stronie publi-
kuje różne informacje, ale to jest już, można po-
wiedzieć, pozaustawowa funkcja. A żeby wyrok 
mógł wejść w życie, to zgodnie z obowiązującą 
konstytucją…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja to rozumiem. 
I rozumiem też, że pani…)

I dlatego tak to wygląda.
(Senator Bogdan Borusewicz: …podjęła decyzję 

o usunięciu tego.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku! 

Panie Marszałku, przerywa pan pani prezes.)
Tak, decyzję o usunięciu ich z wykazu wyro-

ków, które zostały opublikowane. Ponieważ wyroki, 
o których mowa, zostały wskazane jako wyroki obo-
wiązujące niezgodnie z prawem, bo one nie zostały 
opublikowane. I to jest jakby oczywiste.

(Senator Kazimierz Kleina: Urzędnik decyduje 
o tym, który wyrok jest…)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Nie, urzędnik nie decyduje.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: A kto decyduje?)
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, ale przecież wiecie, że w ten 

sposób nie dyskutujemy w Senacie.
(Senator Piotr Zientarski: Ale to są problemy, naj-

ważniejsze problemy.)
Za chwilę każdy z państwa będzie mógł zadać 

pytanie.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Ja z uwagą słucham odpowiedzi pani sędzi. Jednak 
bardzo mnie niepokoi…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani prezes.)
…ten ton, który usłyszałem w pani wypowiedzi 

odnośnie do autorytetów całego zachodniego świata, 
do którego Polska dążyła przez tyle lat i z takim wy-
siłkiem. Mam tutaj na myśli Radę Europy oraz Unię 
Europejską z ich organami. Muszę pani powiedzieć, 
Pani Sędzio, że taką argumentację, jaką pani stosu-
je, że pani się nie zgadza z orzeczeniami Komisji 
Weneckiej, ja już słyszałem. Słyszałem ją jako przed-
stawiciel Sejmu…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie proszę, Panie 
Senatorze.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę…)
Nie no, panu przed chwilą odpowiedziałam, Panie 

Senatorze.
Pana pytanie… Gdyby pan mógł jeszcze raz…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan senator 

Czarnobaj.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, trzeci raz po-

wtórzę. Nie chodziło mi o opinię na temat ustawy, 
absolutnie, tu się zgadzamy. Chodziło mi…)

No właśnie, różnica między rozstrzygnięciem… 
Proszę państwa, oczywiście ja nie wiem, jaka była 
intencja ustawodawcy, bo ja nie jestem ustawodawcą 
i nie uczestniczyłam w procesie legislacyjnym. Ja, 
można powiedzieć, na gruncie prawa… Jak rozu-
miem, rozstrzygnięcie jest szerszym pojęciem ani-
żeli wyrok. No bo rozstrzygnięcie… Rozstrzygnięcie 
może być w formie postanowienia, wyroku, może to 
być decyzja, zarządzenie… Trudno mi powiedzieć. 
Ale ja mówię o tym w rozumieniu ogólnym, na grun-
cie teorii. Nie wiem zaś, jaka była tutaj intencja, jeśli 
chodzi o ustawodawcę. To wszystko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Rozstrzygnięcie może 

być też wyrokiem.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich…
(Senator Dorota Czudowska: Słownik wyrazów 

bliskoznacznych…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja nie otrzymałem odpowiedzi. Nie otrzyma-

łem odpowiedzi na pytanie, a pytałem, czy pani… 
Moje pytanie dotyczyło zbioru orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: No tak, ale… Te, które miały być w in-
formacji…)

…i usunięcia… Czy pani podjęła tę decyzję? To 
jest proste pytanie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Nie. Nie, proste pytanie jest takie, że… Tak, pod-

jęłam decyzję o nieumieszczaniu wśród wyroków, 
które zostały opublikowane, tych wyroków, które nie 
zostały opublikowane, bo wynikało to z przepisów.

(Senator Bogdan Borusewicz: One były opubliko-
wane. One zniknęły.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
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(senator B. Klich) Pan senator Waldemar Sługocki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję.
Pani Sędzio, chciałbym się odwołać do pani odpo-

wiedzi na pytanie pana senatora Zientarskiego. Chodzi 
o pani odpowiedź na pytanie dotyczące pani dorobku 
w zakresie dokonań zawodowych. W tym kontekście 
zacytuję raz jeszcze: „Orzeczenia Trybunału”…

(Senator Stanisław Gogacz: Ale to nie ma nic 
wspólnego ze sprawozdaniem.)

(Senator Robert Mamątow: Panowie, opanujecie 
się?! Co wy robicie?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
„Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spra-

wach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocz-
nemu ogłoszeniu w organie urzędowym”. Myślimy, 
mówimy tutaj o „Monitorze Polskim”. Czy pani 
premier miała obowiązek opublikować orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie? Proszę o ja-
sną, klarowną odpowiedź: „tak” lub „nie”. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, ale…
(Senator Waldemar Sługocki: Ale to jest rok 2016.)
Panie Senatorze…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Nie. Ale to nie jest… Przecież to jest 
ocena działalności, konstytucyjności działań trybu-
nału…)

Panie Senatorze, ale już…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: …pani premier. Ja nie dokonuję oceny 
konstytucyjności…)

(Senator Waldemar Sługocki: Ale przepis jest pro-
sty, klarowny.)

(Rozmowy na sali)
Ale proszę o ciszę!

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Tak. Jak sprawa trafi do trybunału, to trybunał na 

pewno się nią zajmie. Dobrze? Żeby stwierdzić, czy 
konstytucyjny organ zachował się konstytucyjnie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo… 
Pani prezes już kilkakrotnie odpowiadała na to pyta-
nie, Panie Senatorze…)

(Senator Waldemar Sługocki: Właśnie nie odpo-
wiedziała.)

(Wicemarszałek Maria Koc: …i już udzieliła panu 
odpowiedzi.)

…przez kilka lat po 2001 r., kiedy były rozpatry-
wane pierwsze odejścia od praworządności i demo-
kracji przez Rosję i Białoruś.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Michał Potoczny: Czas minął.)
(Senator Robert Mamątow: Jeszcze nie zadał py-

tania.)
(Senator Stanisław Gogacz: Minuta.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
A ostatnio słyszę to jako przedstawiciel Senatu 

w sprawie Azerbejdżanu i Turcji. Chciałbym pa-
nią zapytać o to, czy pani uznaje autorytet Komisji 
Weneckiej jako głównego organu Rady Europy i au-
torytet organów Unii Europejskiej uznawanych przez 
państwa członkowskie, czy pani tego autorytetu nie 
uznaje? Bo mam pewne wątpliwości po tych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, to 
nie jest pytanie na temat.)

Chciałbym wiedzieć, wie pani…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
Chciałbym wiedzieć, bo mam takie wrażenie, że 

oto sędzia Trybunału Konstytucyjnego…
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo! 

Szanowni Państwo!)
…nie uznaje tych autorytetów, które są jak wzor-

ce…
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo!)
…metra z Sèvres.

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, ja przypominam…
(Senator Bogdan Klich: To oznaczało…)
Panie Senatorze, pan już zadał pytanie.
(Senator Bogdan Klich: To tyle.)
Tak. Pan już zadał pytanie. Przypominam, że py-

tanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
(Senator Bogdan Klich: Jasne.)
I przypominam, że pani prezes przekazuje nam in-

formacje o istotnych problemach wynikających z dzia-
łalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
w 2016 r. I proszę, żeby państwa pytania dotyczyły 
tej materii.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest, tylko 2016 r. 
i tylko o to pytamy.)

No, odnoszę wrażenie, że nie.
(Senator Michał Potoczny: Ale to dotyczy Polski 

czy Azerbejdżanu?)
(Senator Grażyna Sztark: Problemu.)
(Senator Piotr Zientarski: Tylko problemu.)
Pan senator Waldemar…
(Głos z sali: Unia Europejska…)
(Rozmowy na sali)
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(prezes J. Przyłębska) do Trybunału Konstytucyjnego, to zgodnie z obowią-
zującymi przepisami Trybunał Konstytucyjny się nim 
zajmie i w formie orzeczenia wypowie się na temat 
konstytucyjności konkretnego przepisu.

Jeśli chodzi o autorytet organów, to autorytetu or-
ganów nie ocenia się w kategorii… W ogóle nie mówi 
się o podmiotowości organów w kategorii autorytetu, 
bo to jest takie jakby pojęcie ogólne, można powie-
dzieć: kolokwialne. Możemy z naszej indywidualnej 
perspektywy mówić, że jakiś organ jest autorytetem 
i na podstawie swoich ocen uzasadniać, dlaczego tak 
uważamy. Oczywiście, że wszystkie instytucje Unii 
Europejskiej są instytucjami wpisanymi w określony 
system prawny, który szanujemy, uznajemy, i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dostosowujemy się do 
funkcjonowania w nim. Taka jest odpowiedź.

Jeśli chodzi o opinie – bo np. Komisja Wenecka 
jest podmiotem opiniującym, usytuowanym jako taki 
podmiot, który wyraża opinie – to proszę państwa, 
jeśli jakikolwiek podmiot wyraża opinie, to oczywiście 
możemy z tym polemizować, możemy nie zgadzać się 
z tymi opiniami. I to nie oznacza, że jesteśmy przeciw-
ko temu organowi z tego powodu, że jedna lub druga 
decyzja tego organu nam się nie podoba. To byłoby 
tak, jak gdyby przeciętny obywatel z tego powodu, 
że został, w swojej ocenie, skrzywdzony w sądzie, 
powiedział, że sądy są instytucjami bez autorytetu. 
Tak nie możemy funkcjonować. Jeśli ja w przypadku 
danej, konkretnej decyzji nie zgadzam się z podmio-
tem, który taką decyzję podjął, to nie oznacza, że ja nie 
uznaję tego podmiotu za prawnie obowiązujący i że ja 
się odnoszę do autorytetu erga omnes. Ja w tej jednej 
stricte indywidualnej sprawie mówię: nie zgadzam się 
z państwa stanowiskiem. Do tego każdy podmiot ma 
prawo. I to jest jakby moja odpowiedź.

A jeśli chodzi o jakieś inne pytania dotyczące 
stricte przepisów, to proszę państwa, jako prezes try-
bunału nie będę dokonywała oceny konstytucyjności 
przepisów w innej formie aniżeli ta, która wynika 
z konstytucji i z ustawy o działalności Trybunału 
Konstytucyjnego. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Następna osoba to pani senator Zdrojewska. 

Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Sędzio, pani publicznie wyra-

żała satysfakcję z powodu powrotu pana sędziego 
Muszyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego. 

No właśnie panu… To jest moja odpowiedź. To jest 
moja odpowiedź. Jeśli sprawa trafi do trybunału, to 
wówczas trybunał jako organ konstytucyjny zajmie 
się nią i stwierdzi, czy było to konstytucyjne, czy nie.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam 2 pytania. Publikowano różnego rodzaju 

badania dotyczące działalności trybunału w ostat-
nich latach. Jak pani ocenia te badania, które mó-
wią o znaczącym spadku autorytetu Trybunału 
Konstytucyjnego?

Drugie pytanie odnosi się do tej samej kwestii, 
która była poruszana przed chwilą, ale troszkę… 
Ale odniosę się do niej w bardzo konkretnym kon-
tekście. Otóż niedawno tu, w Senacie, w odniesie-
niu do nieopublikowanych wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego pod presją, o czym mówił tutaj 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Komisji Europejskiej, przyjęliśmy przepis… no, 
większość przeforsowała przepis, który zobowią-
zuje do opublikowania tych wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, które wcześniej nie zostały opu-
blikowane, z zaznaczeniem, że zostały one podjęte 
z naruszeniem prawa. Czy ktokolwiek inny aniżeli 
Trybunał Konstytucyjny ma prawo stwierdzać, że 
ustawa i kwestia publikacji na podstawie przepisu 
konstytucyjnego jest zgodna z prawem, czy nie?

(Senator Piotr Zientarski: Poza trybunałem.)
Poza trybunałem.
(Senator Bogdan Klich: Nie uzyskałem odpowie-

dzi na swoje pytanie o ocenę… o autorytet organów 
Rady Europy i Unii Europejskiej.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Panie Senatorze, ja jeszcze…
(Senator Bogdan Klich: Bardzo o to proszę.)
Panie Senatorze, ja jeszcze nie oddałam głosu pani 

prezes po tej turze 3 pytań.
Teraz oddaję głos pani prezes, przy czym pozo-

stawiam pani prezes decyzję i taką dowolność, czy 
zechce pani odpowiedzieć na pytanie pana senatora 
Klicha, czy nie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Tak. Zacznę tutaj od oceny konstytucyjności. 

Jeszcze raz powtarzam: jeśli wpłynie taki wniosek 
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(senator B. Zdrojewska) (Senator Barbara Zdrojewska: ….czyli był…)
Dziękuję bardzo. Już na ten temat była mowa.
Proszę bardzo, następna osoba: pani senator 

Sztark. Proszę bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Ale…)
Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Problem z mikrofonem. Dziękuję bardzo.
Bardzo wrażliwy jest, jak widzę, temat pana sę-

dziego Muszyńskiego. Chciałabym przypomnieć, od-
nosząc się do jego wrażliwości, o tym, że bardzo się 
ucieszył ze śmierci pana profesora Bartoszewskiego.

I moje pytania. Czy – ja jednak wrócę do tego 
rozstrzygnięcia czy wyroku, bo to jest świeży temat 
– pani sędzia przewiduje, że w przyszłości również 
mogą zapadać, no, nie wiem, jak to ująć, czy rozstrzy-
gnięcia, czy też wyroki, no bo… Czy w przyszłości 
również podczas…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Czy w przy-
szłości… Dobrze.)

Tak.
I następne pytanie, wprost. Czy istnieje dostęp 

do bezpośredniej… Czy jest możliwość dostępu do 
bezpośredniej transmisji podczas posiedzenia…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to pytanie 
już było, Pani Senator…)

Nie, właśnie że ogólnie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Było, było…)
…ogólnie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę pań-

stwa, było…)
…ogólnie mogłaby pani powiedzieć…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani Senator, ono już było. Po co mamy zadawać 

drugi raz…
(Senator Grażyna Sztark: Ale ja nie będę z panem 

się kłóciła…)
Nie pozwalam zadawać tych samych pytań.
(Senator Grażyna Sztark: No, nie będę się z pa-

nem kłóciła, tylko że można odpowiedzieć „tak” albo 
„nie”.)

Ale to nie jest kłótnia. Było to pytanie. Państwo 
wychodzicie i nie słuchacie odpowiedzi.

(Senator Grażyna Sztark: Nie wychodzę, to pan 
wyszedł.)

Nie pozwolę na to, żeby 5 razy zadawać to samo 
pytanie.

I bardzo proszę, Pani Prezes, na pytanie na temat 
transmisji już nie odpowiadać, bo ono już było.

Proszę sobie przeczytać odpowiedź w stenogra-
mie.

Pan senator Zientarski. Proszę bardzo.

Chciałabym zapytać o pani opinię i zdanie, o to, czy 
wiedziała pani o tym, że pan sędzia Muszyński ukrył 
przed Sejmem fakt…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale to już było. Przepraszam bardzo, odbieram 

pani głos.
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak?)
Pani senator Sztark. Bardzo proszę…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale dlaczego?)
Pani Senator, pani porusza po raz piąty ten sam 

problem.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Odpowiedziałam już.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie.)
No, ale ja…
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, nie.)
No to proszę zadać…
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku, 

nie. Proszę…)
No, porusza pani ten sam… Pani Senator, prze-

praszam bardzo, odebrałem pani głos.
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku…)
Odebrałem pani głos. Chcę pani wytłumaczyć, że 

porusza pani sprawę…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale mogę zadać 

pytanie?)
Może pani za chwileczkę zadać pytanie, tylko pro-

szę, żeby nie było na ten temat, bo to nie dotyczy… 
To nie jest przedmiotem naszych obrad. Proszę zadać 
inne pytanie, bo to, o czym pani zaczęła mówić, nie 
jest przedmiotem obrad i już cztero- albo pięciokrot-
nie – nie wiem, ile razy dokładanie, bo na chwilę wy-
szedłem – to słyszałem. Proszę bardzo zadać pytanie, 
ale niedotyczące tego problemu.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale… No, nie sły-
chać…)

Proszę…
(Senator Barbara Zdrojewska: O, już dobrze.)
Włączyłem pani mikrofon. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję, Panie Marszałku, to jest pytanie na inny 

temat. Ja zadawałam pytanie dotyczące pana sędziego 
Muszyńskiego, ale na inny temat. W tej chwili chcę 
poruszyć sprawę zatajenia przed Sejmem przez pana 
Muszyńskiego faktu, że współpracował z Urzędem 
Ochrony Państwa…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, odbieram pani głos.
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części społeczeństwa, czy innych podmiotów dzia-
łaniami niekonstytucyjnymi czy niezgodnymi z pew-
nymi normami czy wyobrażeniem o funkcjonowaniu 
państwa, to, proszę państwa, to należy do procedury 
legislacyjnej. Jeśli ktoś z państwa uważa, że była to 
sytuacja, która nie do końca była uregulowana, czy że 
należałoby w przyszłości coś takiego uregulować, to 
konieczna jest inicjatywa ustawodawcza zmierzająca 
w tym kierunku, a ja takiej inicjatywy nie mam.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: To jest odpowiedź na 

to moje pytanie?)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Tak, to jest odpowiedź na pana pytanie 
w całości.)

Dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli w ogóle nie ma 

problemu.)
Ale, Panie Senatorze, my nie mamy…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Ja nie powiedziałam, że nie ma proble-
mu, udzieliłam stricte merytorycznej odpowiedzi.)

Nie prowadzimy teraz polemiki, bo jest to czas 
na zadawanie pytań i na odpowiedzi. No, państwo 
zadajecie pytania i uważacie, że powinny być tak 
sformułowane, jak są sformułowane, a pani prezes 
odpowiada tak, jak uważa. No to szanujmy się wza-
jemnie i nie prowadźmy tutaj dyskusji, debaty.

Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym zapytać, jaki jest powód uchylenia 

mojego pytania…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest py-

tanie. To już… Ja nie odpowiadam…)
Ale czy mógłby pan marszałek podać powód? Bo 

ja i tak wyjdę później na mównicę i powiem to, co 
mam do powiedzenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
I właśnie po to jest później debata. Tak że bardzo 

proszę… Pani senator sama sobie odpowiedziała na 
pytanie. Dziękuję bardzo.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale chciałabym 
usłyszeć opinię pani sędzi na ten temat, Panie 
Marszałku.)

Nie będę zezwalał na szóstą odpowiedź na to samo 
pytanie.

(Senator Barbara Zdrojewska: To nie jest to samo 
pytanie…)

Pan senator Augustyn. Bardzo proszę…

Senator Piotr Zientarski:

Pani Sędzio, krótkie pytanie odnośnie do publika-
cji – i chcę zero-jedynkowej odpowiedzi – bo dotyczy 
to przecież problemów w 2016 r. Wprowadziła pani 
w błąd senatorów, informując, że skargę konstytucyj-
ną można by wnieść co do oceny publikacji wyroku 
przez organ rządowy. No, to jest niemożliwe, dla-
tego że nie ma żadnych przepisów, które mogłyby 
ograniczać bezwzględny obowiązek konstytucyjny 
orzekania. W związku z tym wprowadza pani w błąd. 
Nie ma tu takiej ustawy, która by była niekonstytucyj-
na. I dlatego też pytam panią, jakie jest pani zdanie: 
czy był bezwzględny obowiązek publikacji wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r., czy go nie 
było? Proszę o konkretną odpowiedź.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, ja mam pytanie tego rodza-

ju. W 2016 r. nie zostały opublikowane 3 wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Wojciech Piecha: Znowu to samo.)
Jak należałoby w przyszłości się zachować, abs-

trahując od tego, kto jest lub będzie premierem, jeżeli 
będą takie praktyki, czyli że premier lub ktoś w kan-
celarii premiera podejmuje decyzję, że nie publikuje 
jakichś wyroków, istotnych, ważnych z punktu wi-
dzenia państwa? Co należałoby wówczas robić? Jakie 
działanie powinien podjąć Trybunał Konstytucyjny, 
żeby rzeczywiście ta sytuacja nie zachodziła?

(Senator Stanisław Gogacz: Na ustawie musi się 
opierać…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Prezes, bardzo proszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o odpowiedź dotyczącą oceny kon-

stytucyjności działań, to jeszcze raz powtarzam, że 
to nie należy do moich kompetencji, bo taka konsty-
tucyjność… Jeśli sformułowane będzie pytanie, czy 
działanie określonego podmiotu było konstytucyjne, 
to wtedy my możemy ocenić to w trybunale.

Jeśli chodzi o perspektywy czy takie regulacje, 
które mogłyby stworzyć taki system prawny, w któ-
rym uniknęłoby się pewnych działań będących w oce-
nie części czy całości, czy mniejszej, czy większej 
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(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, bardzo waż-
ne.)

Włącza pan mikrofon i zadaje pytanie. Gdyby 
wszyscy jednocześnie tak zrobili…

(Senator Mieczysław Augustyn: Właśnie chciałem 
powiedzieć…)

Podnosi się rękę i się zadaje pytanie. Nie jest pan 
wpisany na listę, Panie Senatorze. Sekretarz pana 
nie wpisał.

Proszę bardzo. Pan senator Augustyn zadaje py-
tanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Prezes, ja pytałem bardzo konkretnie. Czy 

w naszej współpracy widzi pani po naszej stronie 
jakieś problemy? Chodzi o to, żeby ta współpraca była 
lepsza. Zauważam w sprawozdaniu drastyczny spa-
dek i pytam panią, czy pani widzi jakieś przeszkody…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Ale w 2016 r.?)

Tak. Czy pani widzi jakieś przeszkody w naszej 
współpracy? O to pytam.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:

Jeśli chodzi o 2016 r., to jest to ocena jeszcze 
nie mojej działalności, tylko działalności prezesa 
Rzeplińskiego. Trudno mi powiedzieć, jakie wnio-
ski miałby tutaj prezes Rzepliński. Ja państwu po-
wiem, że jeśli chodzi o współpracę z Senatem, to 
mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dobrze 
układała. Ja jako prezes trybunału jestem otwarta 
na współpracę. Wydaje mi się, że ona w tej chwili ze 
względu na różnorodne napięcia nie do końca wyglą-
da tak, jak powinna. Powtarzam: ja, proszę państwa, 
jestem otwarta na argumentowanie. Jeśli ktoś ma jesz-
cze jakiekolwiek wątpliwości, bardzo proszę pytać. 
Odpowiem pisemnie, ale również zapraszam do py-
tań. Bardzo chętnie wszystko wyjaśnię. Chciałabym 
państwu powiedzieć, że jest to kwestia dotycząca 
dyskursu, przedstawiania argumentów. Już po raz 
kolejny powiem, że nie zawsze się zgadzamy. No, ale 
są tak, a nie inaczej funkcjonujące organy i podmio-
ty, w których decyzje zapadają większością głosów, 
i zawsze jest tak, że mniejszość nie jest zadowolona 
z pewnych rozstrzygnięć. Ja rozumiem, że państwo 
nie akceptujecie pewnych zmian itd. Tak jak mówię, 
jest to tylko moja ocena. Liczę na to, że współpraca 
między najważniejszymi organami w państwie prawa 
będzie się dobrze układała. Z mojej strony naprawdę 
nie ma tutaj żadnych problemów. Jestem otwarta na 
współpracę i na dialog.

(Senator Barbara Zdrojewska: …jeszcze nie padło 
takie pytanie.)

Pani Senator, nie kłócimy się tutaj, naprawdę. 
Proszę o troszeczkę powagi, chociaż minimum.

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Sędzio, chciałbym zapytać o skuteczność 
egzekwowania czy wdrażania wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. Jak pani ją ocenia w okresie spra-
wozdawczym i obecnie? To pierwsze pytanie.

Drugie. Ponieważ jesteśmy w Senacie, a Senat 
do tej pory czuje się odpowiedzialny za implementa-
cję wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zapytam, 
czym pani zdaniem – mówię o współpracy naszej 
Izby z trybunałem – spowodowany jest tak drastycz-
ny spadek liczby inicjatyw ustawodawczych Senatu 
mających na celu dostosowanie prawa do orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego. Mam przed sobą spra-
wozdanie. Wykres pokazuje, że liczba inicjatyw spa-
dła nagle ze średnio 20 do 4.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:

Pyta pan o inicjatywy ustawodawcze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak pani to ocenia? 

Jakie są powody?)
No, trudno mi odpowiedzieć, bo pytanie dotyczy 

organu, który ma inicjatywę ustawodawczą. Mogą 
być różne powody, z uwagi na które podmiot uznaje, 
że nie chce w danym momencie podejmować jakiejś 
inicjatywy ustawodawczej. Nie mnie to oceniać.

Jeśli chodzi o skuteczność wykonywania orzeczeń 
w 2016 r., to nie było, co wynika też z informacji, 
jakichś drastycznych sytuacji związanych z niewy-
konywaniem, niewdrażaniem orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o ocenę, to – jeszcze raz powtarzam 
– ja nie mogę dokonywać oceny za inne podmioty, 
inne organy. My jako organ konstytucyjny nie mamy 
inicjatywy ustawodawczej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja dopytywa-

łem…)
No, Panie Senatorze… Zgłosił się pan? Prosiłem 

o minimum kultury.
Chce pan zadać dodatkowe pytanie? Nie zgłosił 

się pan.

(marszałek S. Karczewski)



107
60. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2018 r.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku

Chodzi o koszty w 2016 r. w stosunku do kosztów 
w 2015 r.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Wzrost kosztów w 2016 r. za czasów 
działalności prezesa Rzeplińskiego w stosunku do 
kosztów z roku poprzedniego, 2015.)

Pani Prezes, w 2017 r…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Aha. Czyli wzrost kosztów w roku… 
Pierwsze pytanie: czy nastąpił wzrost kosztów…)

Pani Prezes, proszę dać mi zadać pytanie.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Czy w 2017 r. nastąpił wzrost kosztów, 
a jeśli tak, to na jakiej podstawie? Tak? Dobrze.)

Nie, nie.
Pani Prezes, proszę udzielić odpowiedzi na piśmie 

o wszystkich latach. Nam się kadencja skończy, jak 
pani będzie tak tutaj sprawozdawała to, co dotyczy 
czasu sprawowania przez panią funkcji. Proszę…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Ale w jakich latach? Czy mogłaby pani 
powiedzieć? We wszystkich, czyli od 1997 r.?)

Dlaczego od 2016 r. wzrastały koszty?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dlaczego w 2016 r. wzrosły koszty? 
Dobrze. Udzielimy takiej odpowiedzi.)

Od 2016 r.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dobrze.)
Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź na piśmie.
Chciałabym jeszcze zapytać o politykę informacyj-

ną Trybunału Konstytucyjnego. Pani senator Borys-
Damięcka już tutaj o tym mówiła. Pani uważa, że 
wystarczająca jest transmisja przy użyciu kamery prze-
mysłowej, że to wystarczy do obserwowania obrad. Ja 
muszę panią zapewnić, że nie jest. Bardzo trudno się 
to ogląda. Są przerwy w transmisji itd. To jest niewy-
starczające. Prosiłabym panią, żeby na salę powróciły 
kamery, żeby można było robić zdjęcia i żeby trybunał 
się nie ukrywał, zwłaszcza że tysiące ludzi wyszły…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie są, 
Pani Senator…)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Ja już odpowiedziałam na to pytanie. 
Poza tym to nie dotyczy 2016 r.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani senator 
będzie miała możliwość zabrania głosu w debacie.)

Dobrze. Zapytam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Teraz zadajemy 

pytania. W pani wypowiedzi nie ma znaków zapyta-
nia. A prośby…)

Dziękuję, Panie Marszałku. Dobrze.
Zadaję bardzo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wyrazi pani 

swoje prośby w dyskusji, którą za chwileczkę otwo-
rzę.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję.
Chciałbym zapytać panią o koszty funkcjonowa-

nia Trybunału Konstytucyjnego i wzrost tych kosz-
tów w porównaniu z kosztami z lat wcześniejszych, 
od roku 2015. Proszę powiedzieć, czym to jest spo-
wodowane? Jest dużo mniej wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. Skąd zatem taki wzrost kosztów? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Pan sekretarz nikogo nie 

zapisał, ale może ktoś jeszcze chciałby się zgłosić.
To chyba ostatnie pytanie, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:

Jeśli chodzi o wzrost kosztów funkcjonowania 
trybunału, to nie dotyczy to… Rozumiem, że chodzi 
o 2016 r., ja mówię o roku 2016. Jeśli chodzi o wzrost 
kosztów funkcjonowania w kolejnych latach, to nic 
o tym nie wiem. Jeśli pani senator ma jakieś konkret-
ne pytania, to proszę zwrócić się do dyrektora biura 
Trybunału Konstytucyjnego. My chętnie udzielimy 
pisemnej odpowiedzi. Wiem, że w roku 2016 była taka 
sytuacja, że był dodatkowy milion złotych, który miał 
być przeznaczony na zorganizowanie konferencji. 
I tutaj rzeczywiście był odnotowany wzrost kosztów. 
Dzisiaj, tak jak mówię… Nie tego dotyczy dzisiejsze 
posiedzenie, tak że bardzo proszę zwrócić się na pi-
śmie do dyrektora biura Trybunału Konstytucyjnego. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Prezes.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Powrócę jeszcze do… Oczywiście proszę o od-

powiedź na piśmie dotyczącą kosztów i przyczyn 
wzrostu tych kosztów.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: W którym roku?)
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(senator B. Zdrojewska) poszły inne ustawy dotyczące sądów powszechnych, 
Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa.

(Rozmowy na sali)
I w tej chwili, dyskutując nad sprawozdaniem 

Trybunału Konstytucyjnego, powinniśmy mieć to 
na względzie. To jest najważniejsza kwestia.

Jak Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, jak 
funkcjonuje obecna przewodnicząca i obecny wice-
przewodniczący trybunału… przepraszam, prezes 
i wiceprezes. Mamy do tego wyboru określone uwa-
gi i zarzuty. Ale przecież nieistotna jest, jak rozu-
miem, tylko sprawa formalna. Ale czy sędziowie tego 
Trybunału są niezawiśli w swoim orzekaniu?

Nad tym sprawozdaniem, które zostało przedsta-
wione w dniu dzisiejszym, a dotyczy okresu sprzed 
2 lat, przeprowadzono w trybunale dyskusję i 7 sę-
dziów złożyło stanowisko w sprawie informacji, które 
w zasadzie nazywałoby się przy wyroku zdaniem 
odrębnym. To jest takie zdanie odrębne do tej in-
formacji. Dotyczy ono 3 najważniejszych kwestii: 
niedopuszczenia do orzekania 3 sędziów, wybranych 
zgodnie z ustawą i konstytucją w 2015 r., poprzez 
niezaprzysiężenie przez prezydenta; odmowy pu-
blikacji w „Dzienniku Ustaw” wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego wydanych w kilku sprawach zasad-
niczych dotyczących funkcjonowania trybunału; wy-
boru i prawomocności wyboru prezesa i wiceprezesa 
trybunału, czyli 3 węzłowych kwestii. Podpisali to 
sędziowie: Leon Kieres, Stanisław Rymar, Sławomira 
Wronkowska-Jaśkiewicz, Małgorzata Pyziak-
Szafnicka, Marek Zubik. I sędzia Piotr Pszczółkowski 
w zakresie kwestii drugiej i trzeciej z wymienionych 
przeze mnie. I to nie znalazło się w sprawozdaniu. 
Tego nie ma. Według sprawozdania nie ma poważ-
nych zastrzeżeń. Otóż to pokazuje, w jaki sposób 
traktuje się praworządność i prawo w Polsce. Jeżeli 
to prawo nam sprzyja, no to je akceptujemy, a jeżeli 
nie – to nie.

Pani prezes przyznała, pani sędzia przyznała… 
Bo ja mam też wątpliwości, czy ten wybór na prezesa 
został dokonany zgodnie z konstytucją. Pani przyzna-
ła, że zadecydowała o usunięciu ze strony Trybunału 
Konstytucyjnego tych 3 wyroków, o których mowa 
we wspomnianym stanowisku 7 sędziów. I powołuje 
się pani na to, że wyroki nie zostały opublikowane 
decyzją premiera rządu. No, ale co to ma do rzeczy? 
Na to oczywiście pani nie miała wpływu. Ale na to, 
żeby usunąć te wyroki ze strony internetowej, któ-
ra przecież nie jest taką zwykłą stroną internetową 
jak w każdym innym urzędzie, miała pani wpływ. 
I podjęła pani taką decyzję. I co się w tej sytuacji 
dalej dzieje? Wyroki są publikowane na podstawie 
ustawy sejmowej, która została uchwalona przez 
większość. Te wyroki są publikowane z adnotacją, 
że są nieważne, że nie mają żadnego znaczenia, ale 
zostały opublikowane. Co to znaczy z punktu widze-

Dziękuję.
Zadaję konkretne pytanie. Pani Sędzio, proszę 

powiedzieć, ile w czasie swojej działalności zorga-
nizowała pani konferencji prasowych na temat funk-
cjonowania…

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:

To nie jest pytanie dotyczące 2016 r.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest…)
(Senator Barbara Zdrojewska: To dziękuję bar-

dzo.)
Nie udzielam odpowiedzi, bo nie dotyczy to 2016 r.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dziękuję.)
(Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że pani prezes Trybunału 

Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska, zobowiązała 
się do udzielenia pisemnych odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Sławomira Rybickiego, 
pana senatora Leszka Czarnobaja, pana senatora mar-
szałka Bogdana Borusewicza, pana senatora Bogdana 
Klicha i panią senator Barbarę Zdrojewską. To chyba 
wszystko. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora mar-

szałka Bogdana Borusewicza. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy nad sprawozdaniem instytucji nie-

zmiernie ważnej w systemie prawnym Polski. Tę 
instytucję dotknęły zmiany, których było 6 czy 7. 
Było 6 czy 7 ustaw zmieniających funkcjonowanie 
Trybunału Konstytucyjnego. Skąd ta aktywność 
i nadaktywność? Otóż stąd, że większość parlamen-
tarna chciała zablokować wszystkie możliwości, 
jaką dawała i daje Trybunałowi Konstytucyjnemu 
Konstytucja Rzeczypospolitej. Konflikt jest konflik-
tem w kwestii fundamentalnej, tzn. to jest konflikt 
o to, czy konstytucję stosuje się bezpośrednio i czy 
można ją zmieniać, czyli łamać, zwykłymi ustawami. 
To jest sytuacja groźna. Ta groźna sytuacja dotycząca 
praworządności w Polsce zaczęła się od likwidowania 
niezależności Trybunału Konstytucyjnego, a za tym 
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(senator B. Borusewicz) jest za osobę, która została wybrana na funkcję pre-
zesa po prostu z pogwałceniem prawa.

Większość parlamentarna poprzez uchwa-
lenie kolejnych ustaw dotyczących Trybunału 
Konstytucyjnego uniemożliwiła mu sprawne peł-
nienie swoich funkcji. Obóz władzy po prostu obez-
władnił trybunał, otwierając drogę do demontażu 
podstawowego filaru państwa prawnego, czyli nie-
zależnego wymiaru sprawiedliwości. To jest klucz 
do dalszego rozważania o działalności trybunału 
i o ustroju państwa prawa. Po obsadzeniu stanowiska 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz większości 
miejsc w trybunale sędziami dublerami i osobami 
podporządkowanymi politycznie obozowi władzy, 
trybunał stał się instytucją bezwolną, atrapą sądu 
konstytucyjnego. To są mocne słowa, ale ta instytucja 
jest podporządkowana obozowi władzy. Trzeba przy-
pomnieć tzw. orzeczenia wydane z udziałem sędziów 
dublerów, dotyczące fundamentalnych spraw ustrojo-
wych, to jest Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, ale też kodeksu 
postępowania cywilnego w zakresie kontroli i pra-
widłowości wyboru prezesa trybunału przez sądy 
powszechne. Te wyroki pokazały lojalność sędziów 
dublerów, czyli sędziów wybranych nielegalnie, wo-
bec obozu rządzącego. Tym samym niestety fikcją 
stała się rzetelna kontrola konstytucyjna tworzone-
go prawa. Otwarta została szeroka droga do zmiany 
ustroju Polski jako demokratycznego państwa prawa, 
do niszczenia niezależności sądownictwa, a w konse-
kwencji ograniczenia swobód obywatelskich, choćby 
w przypadku ustawy o zgromadzeniach, gdzie są 
równi i równiejsi obywatele.

Zniszczony został autorytet Trybunału 
Konstytucyjnego, a co za tym idzie, nastąpił spadek 
zaufania do tej tak ważnej instytucji. Drastycznie spa-
dła liczba spraw kierowanych do trybunału, w szcze-
gólności skarg konstytucyjnych kierowanych przez 
obywateli oraz pytań prawnych kierowanych przez 
sądy. Trybunał po prostu przestał być postrzegany 
jako zdolny do orzekania o prawach i o wolnościach 
obywatelskich. Po prostu nie jest traktowany jako 
instytucja mająca stać na straży praworządności, co 
wydawało się tak oczywiste jeszcze kilka lat temu. 
Drastyczny spadek zapytań prawnych kierowanych do 
trybunału świadczy o tym, że wymiar sprawiedliwo-
ści, czyli sądy, uznał, że trybunał nie ma legitymacji 
do orzekania, wiarygodnej legitymacji do orzeka-
nia. Wiarygodność zresztą musi być kwestionowana. 
Jeżeli popatrzy się na tempo rozpatrywanych spraw, 
to widać, kiedy obozowi władzy zależy na szybkim 
rozstrzygnięciu w sprawach dla władzy ważnych, 
istotnych politycznie. Przykładem jest wniosek pro-
kuratora generalnego dotyczący przepisów ustawy 
o KRS. Jeśli chodzi o tak ważne rozstrzygnięcie, to 
wniosek prokuratora został rozpatrzony przez try-

nia prawa i odpowiedzialności? Odpowiedzialność 
organów i szefów organów… To będziemy wyjaśniali 
później. To, o czym tu mowa, w jasny sposób suge-
ruje, że przed nami kwestia także odpowiedzialności 
konstytucyjnej.

Sprawa Trybunału Konstytucyjnego to jest sprawa, 
w której tak jak w soczewce widzimy, w jaki sposób 
większość parlamentarna, czyli PiS, chce sprawować 
i sprawuje władzę. Przejęcie całego systemu, podpo-
rządkowanie całego systemu sądowniczego rozpo-
częto właśnie od Trybunału Konstytucyjnego. Skoro 
premier, który jest urzędnikiem, może decydować, 
jakie orzeczenia trybunału mogą być publikowane, 
a jakie nie, to co to oznacza dla systemu prawnego 
w Polsce? To przecież jest precedens, to dotyczy nie 
tylko tych orzeczeń i nie tylko tego premiera. To jest 
precedens, do którego mogą sięgnąć także inni pre-
mierzy. Jeżeli pani sędzia nie zdaje sobie z tego spra-
wy… No to bardzo źle, że tego typu decyzja i zgoda 
na tę decyzję niszczą zasady państwa prawa w Polsce.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
10 minut.)

Dlatego jeżeli byłaby możliwość głosowania nad 
tym sprawozdaniem, ja bym złożył wniosek o od-
rzucenie tego sprawozdania. No, ale niestety takiej 
możliwości nie mam. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejnym mówcą będzie pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy nad informacją o istotnych proble-

mach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r. Dzisiaj, jak 
wspominałem, mamy 10 maja 2018 r., więc raczej 
powinniśmy rozpatrywać i debatować nad spra-
wozdaniem za 2017 r. Domyślam się, że tak długo-
trwała redakcja – żeby nie powiedzieć, sklecanie 
tekstu przyjętego przez zgromadzenie w końcówce 
2017 r… Tak długo trwało redagowanie, które miało 
w swoim zamiarze uratować wizerunek Trybunału 
Konstytucyjnego jako instytucji zorganizowanej, 
sprawnej, rozpatrującej sprawy w podobnym tempie 
jak w poprzednich latach. Niestety, obraz trybunału 
w 2016 r., ale też w kolejnych latach i obecnie, jest dra-
matycznie zły. Symboliczne jest to, że osoba przed-
stawiająca informację, pani sędzia Julia Przyłębska, 
przez wielu wybitnych polskich prawników uważana 
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(senator S. Rybicki) wszystko, by ratować niezależność trybunału. Może 
to była dla nas wszystkich ważna lekcja, byśmy zro-
zumieli, że trybunał, jako jeden z węgłów demokracji, 
został stworzony po to, ażeby ograniczać władzę  sta-
nowienia prawa do ram konstytucyjnych. Po co? Po to, 
żeby gwarantować realizację praw obywatelskich, i to 
w każdym wymiarze. Ludzie poczuli, że nie chodzi 
o jakąś instytucję, o paru sędziów, o to, kto tam bę-
dzie zasiadał. Poczuli, że chodzi o nich, o ich prawa, 
o Polskę, która miała te prawa gwarantować, za co 
zresztą wielu ludzi cierpiało w czasach komunizmu.

To był też jednak zły rok, ponieważ mimo tych 
protestów, ponieważ mimo tylu ekspertyz, także na-
szych, senackich, rządzący i większość parlamentar-
na przeforsowali przepisy, które wprost, bez żadnej 
żenady, łamały konstytucję, próbując czasem dawać 
alibi prezydentowi, ostatnio też pani premier, do tego, 
żeby łamać konstytucję w odniesieniu do Trybunału 
Konstytucyjnego. Ja pytałem z tej mównicy: po co to? 
I dawałem odpowiedź, że chodzi o to, żeby zniszczyć 
niezależność wymiaru sprawiedliwości i tym samym 
sprowadzić Polskę z drogi demokracji. Dzisiaj już 
wiemy, jakie to wywołuje skutki. Otóż, tak jak mówił 
tutaj w bardzo pięknym wystąpieniu mój poprzednik, 
pan senator Rybicki, rzeczywiście zaraz potem prze-
szła lawina ustaw łamiących konstytucję, dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, służb, sądów 
wszelkich szczebli, i nie było już do kogo się odwoły-
wać, ponieważ uzależniony politycznie Trybunał nie 
jest nikomu potrzebny. Dlatego, gdy się patrzy na te 
skutki, to trzeba widzieć przyszłość. Ona dopiero się 
odkrywa. My w parlamencie… Proszę zapamiętać te 
słowa, dziś była zajawka, za chwilę też to zobaczy-
my… Bo przełamanie tej, wydawałoby się, błahej 
granicy, za którą może się kryć bezprawne sprawo-
wanie władzy, rujnuje w końcu także parlamenta-
ryzm. Widzimy to w Sejmie, za chwilę zobaczymy 
w Senacie.

Te skutki zewnętrzne to – niestety – podważe-
nie autorytetu Polski. Dzisiaj ci, którzy mówili, że 
właśnie twarda postawa wobec organów między-
narodowych w sprawie trybunału to jest wstawanie 
z kolan, na kolanach jeżdżą i kombinują, co by tu 
zrobić, żeby naprawić, co tylko można, żeby ktoś to 
uznał, żeby stwierdził, że to już jest zgodne z konsty-
tucją. Śmieszne, żenujące. Naprawdę na zewnątrz we 
wszystkich rankingach pokazujących poszczególne 
aspekty demokracji Polska spadła o bardzo, bardzo 
wiele punktów w dół. Wszyscy się mylą? Tylko my 
tutaj wiemy najlepiej.

Na koniec chcę przestrzec, że ta lawina będzie 
się jeszcze niestety toczyć dalej i będziemy się prze-
konywać, że ci, którzy uważali, że ich nie zagarnie, 
mogą tego wkrótce doświadczyć. Brak niezależnego 
Trybunału Konstytucyjnego uderza bowiem – powtó-
rzę to – w prawa człowieka, w prawa obywateli Polski.

bunał w ciągu 3 miesięcy – i to jeszcze w brzmieniu 
oczekiwanym przez wnioskodawcę. No, naprawdę 
niezwykłe tempo. Szkoda, że w innych sprawach, 
o mniejszym ładunku politycznym, trwa to znacznie 
dłużej. 

Na brak zaufania do Trybunału Konstytucyjnego 
wpływ ma zapewne coraz mniej transparentna dzia-
łalność tej instytucji. Większość spraw nie jest roz-
patrywana na rozprawach jawnych. Publicznie, choć 
bez udziału mediów, ogłaszane są jedynie wyroki. 
Tym samym niszczona jest budowana przez wiele lat 
kultura prawna tej instytucji. Dyskusja, debata nad 
informacją dotyczącą działalności trybunału w 2016 r. 
i w latach następnych musi rodzić pytanie o sens tego 
wszystkiego, bo Trybunał Konstytucyjny, podporząd-
kowany władzy, stracił swoją konstytucyjną funkcję.

Wysoka Izbo, 21 grudnia 2016 r., czyli w dniu 
nominacji nowego prezesa trybunału, Trybunał 
Konstytucyjny przestał spełniać swoją ustrojową 
funkcję, stając się atrapą konstytucyjnego organu 
państwa. Jego postanowienia, jego „wyroki” – celowo 
ten cudzysłów podkreślam – które zapadły z udzia-
łem osób niebędących sędziami trybunału, nie są 
w dość zgodnej opinii wybitnych polskich prawników 
wyrokami w rozumieniu art. 190 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, a więc nie zachodzi w tym 
przypadku powaga rzeczy osądzonej.

Wysoka Izbo, kończąc, ze smutkiem muszę 
stwierdzić, że działalność, orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego przyczynia się do rozkładu fun-
damentów demokratycznego państwa prawa. 
Działalność trybunału i wielu innych instytucji dopro-
wadziła do tego, że po raz pierwszy w historii Komisja 
Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski 
na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Naruszono takie wartości, jak poszanowanie godności 
ludzkiej, wolności, demokracji, poszanowanie praw 
człowieka, równości czy państwa prawa. Dziękuję 
bardzo za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Sędzio! Państwo 

Senatorowie!
Rok 2015 i 2016 to czas bardzo ważny dla 

Trybunału Konstytucyjnego. Nigdy wcześniej nie 
zdarzyło się, żeby tłumy ludzi wychodziły upominać 
się o ten organ. Jeszcze w uszach mamy głosy tych, 
którzy krzyczeli za senackimi oknami, ażeby zrobić 
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(senator M. Augustyn) w 2016 r., powiedziała: to okres, w którym ja właści-
wie nie byłam prezesem, tylko w końcóweczce, więc 
właściwie wiele nie mogę powiedzieć. Ale zaczęła 
pani od ataku i oceny pana profesora Rzeplińskiego, 
od tego, że on łamał konstytucję, stosując konstytucję 
bezpośrednio, tak jak to wynika właśnie z konstytu-
cji, na którą on ślubował, ślubował każdy parlamen-
tarzysta i każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 
To właśnie jego obowiązkiem, obowiązkiem każdego 
sędziego jest stanie za konstytucją. I nie ma takich 
sytuacji, Pani Sędzio, że… Zresztą cały czas pani 
tłumaczyła, że trybunał nie ocenia zachowania po-
szczególnych osób, tylko ocenia prawo. To z jednej 
strony. Z drugiej strony – tu popadła pani w sprzecz-
ność – mówiła pani, że jeśli chodzi o kwestię publi-
kacji, to trybunał by się zajął tym wtedy, gdyby była 
skarga na premiera czy szefa urzędu, dopiero wtedy. 
Nie ma przepisów ustawowych, które by pozwalały na 
ocenę bezwzględnego obowiązku publikacji wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego przez organ administra-
cji rządowej. Nie ma takich przepisów. A trudno, żeby 
skierować skargę co do przepisu, który nie istnieje, 
i co do jednoznaczności w treści naszej konstytucji. 
Każdy wie, każde dziecko rozumie, nie tylko student, 
jaki jest obowiązek. Wyrok trybunału jest wyrokiem.

Największe problemy, o których dzisiaj dysku-
tujemy, powstały właśnie w 2016 r. To właśnie ten 
rok przyniósł te wszystkie skutki, o których dzisiaj 
była mowa, to jest, że trybunał utracił autorytet, że 
orzeczenia są z mocy prawa nieważne, jeśli skła-
dy są źle obsadzone. Czy wyobrażamy sobie taką 
sytuację, że kolejny Sejm większością polityczną 
będzie oceniał i odwoływał sędziów, uznając ich 
za niewłaściwie wybranych? No, proszę państwa, 
ja jestem wychowany na autorytetach, na autoryte-
tach naukowych, ale także osobowościowych. I te 
autorytety, które od samego początku… Mówię 
tu nie tylko o naukowcach z tytułami, bo przecież 
prezes Stępień takich tytułów nie posiada, chociaż 
ma olbrzymi dorobek, prezesami byli profesorowie, 
byli doktorzy prawa. Ale jeśli słyszymy jednolity 
chór z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wy-
powiada się chociażby na temat Krajowej Rady 
Sądownictwa, niekonstytucyjności… A pani tutaj 
w jednym… Sprostuję, jeśli pan senator Augustyn 
pozwoli, wypowiedź w jednym tylko względzie: 
pani nie powinna się wypowiadać na temat tego, 
czy jest konstytucyjne… Ale pani się właśnie wy-
powiedziała, że jest konstytucyjne. Tu jest problem. 
Pamiętamy, że pani się wypowiedziała jako peł-
niąca funkcję prezesa. I to jest dopiero karygodne. 
Ale powinna się pani wypowiadać w kwestii… 
Powinna pani domagać się od razu publikacji wy-
roków trybunału, który przecież powinien zacho-
wywać swoją ciągłość, ciągłość orzeczniczą, no 
i stać na straży konstytucji. I po to pytaliśmy… 

Na koniec chciałbym się zwrócić do pani sę-
dzi. Pani Sędzio, tak jak w przypadku Trybunału 
Konstytucyjnego, tak i w przypadku Sądu 
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego 
osoby stojące na czele tych organów w wymiarze 
sprawiedliwości powinny być osobami najwyższe-
go zaufania publicznego. Ich postawa jest tak samo 
ważna jak funkcja organów, którymi zawiadują. Ich 
milczenie może być karygodne, a myśmy nie słysze-
li pani głosu tutaj, kiedy Biuro Legislacyjne, kiedy 
wszystkie autorytety mówiły, że idą ustawy jawnie 
łamiące konstytucję. A jest ich już kilkanaście. Pani 
milczy.

(Senator Janina Sagatowska: Boże kochany…)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Co pan mówi?)
Jest to wymowne i to potwierdza, że Trybunał 

Konstytucyjny tak uformowany, z naruszeniem kon-
stytucji, tak sterowany nie będzie mógł wypełniać 
swoich funkcji także w następnych latach.

Jak sądzę, pani poprzednik, pan profesor 
Rzepliński, przejdzie do historii jako człowiek, któ-
ry mimo szykan, mimo napastliwości do końca starał 
się bronić trybunału i bronić prawa, tak pani – ale 
zachęcam do zmiany tej postawy – prawdopodobnie 
na taką opinię nie zasłuży. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Trzeba być wyjątkowo 
bezczelnym, żeby coś takiego powiedzieć pani sę-
dzi. Znalazł się Rejtan. Bezczelny facet, wyjątkowo 
bezczelny.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Senator Ryszka się 
odezwał.)

(Senator Czesław Ryszka: Wyjątkowo bezczelny.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debata jest poważna, debata…
(Rozmowy na sali)
Ja nie będę odpowiadał na zaczepki. Przyszłość 

to oceni, tak jak przyszłość czy teraźniejszość oce-
niła przeszłość, chociażby komunistyczną. Mogę tak 
powiedzieć, ponieważ w trudnych czasach bez per-
spektyw zmian ustroju broniłem Kościoła. Broniłem, 
bo miałem przekonanie o słuszności swojej postawy, 
i tak będzie do końca.

Nie zabierałbym głosu, nie zadawałbym tylu pytań, 
gdyby nie fakt, że pani sędzia Przyłębska, która tutaj 
przed chwilą zgodnie z prawem, z obowiązkiem praw-
nym informowała Wysoką Izbę o problemach wyni-
kających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Zdrojewska.
(Senator Czesław Ryszka: Wybitna prawniczka.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo!
Chciałabym powiedzieć, że nie jestem prawni-

kiem, ale jestem senatorem, jestem też członkiem 
Komisji Ustawodawczej, wykonuję swoje obowiązki 
od samego początku. I chciałabym powiedzieć, że 
nie zamierzałam zabierać głosu, ale dzisiejszy spo-
sób odpowiadania na pytania przez panią sędzię oraz 
niepozwolenie mi przez pana marszałka na zadawanie 
pytań uznaję za dosyć skandaliczne. Zastanawiam 
się, dlaczego jest pani tutaj traktowana w sposób tak 
szczególny. Myślę, że dzisiaj było to widać i w spo-
sobie procedowania, i w tym, że nie pozwolono nam 
zadać wszystkich pytań, oraz w tym, że pani też nie 
musiała na wszystkie odpowiadać. Wydaje mi się, 
że mieliśmy tutaj różnych gości, były wielogodzinne 
odpowiedzi na pytania. Myślę, że jest pani trakto-
wana szczególnie przez tę ekipę i przez tę władzę. 
Zastanawiam się właśnie dlaczego. Wydaje się, że 
dlatego, iż podjęła się pani takiej funkcji, której być 
może nie podjąłby się żaden inny prawnik w Polsce 
z tytułem profesora, z ogromnym dorobkiem. Myślę, 
że to jest ta okazywana wdzięczność za to, że podjęła 
się pani takiego zadania, pomimo że nikt inny nie 
chciał wejść na to miejsce i nie podjął się takiego 
zadania – z jakich względów, to wszyscy wiemy.

Powiem o tym, że sprawozdanie za 2016 r. przed-
stawiane w tej chwili – senatorowie już o tym mówili, 
ale ja to podkreślę – to jest wstyd. To nie jest jakiś 
skandal czy coś, to jest po prostu wstyd, że pani przez 
tyle czasu nawet sprawozdania nie potrafi przedstawić 
Senatowi czy Sejmowi. To jest naprawdę ogromna 
porażka. Pani mówi, że nie będzie pani odpowiadała 
na jakieś pytania, bo to nie jest związane z 2016 r. 
A kiedy ja będę mogła zadać pani pytanie o 2017 r. 
czy 2018 r.? W przyszłym roku kończy się nam ka-
dencja…

(Głos z sali: Za 2 lata.)
Za dwa lata. A więc już po zakończeniu kadencji… 

To jest żałosne. To jest żałosne i powinna się pani 
tego wstydzić. W tej chwili powinna pani przedsta-
wiać sprawozdanie za 2017 r. i tyle. To jest pierwsza 
sprawa.

Druga sprawa. Unikała pani odpowiedzi na py-
tania o sędziego Muszyńskiego. Chciałabym za-
dać bardzo proste pytanie, już nie o te insynuacje, 
podejrzenia czy coś, bo myślę, że to kiedyś będzie 
wyjaśnione, te wszystkie sytuacje z lat dziewięć-
dziesiątych. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie do 
końca wyjaśnione. Ja chciałabym zapytać, czy pani 

Proszę państwa, pamiętamy, co mówił profesor 
Zoll, co mówił profesor Strzembosz, wielkie auto-
rytety, które między innymi doprowadziły do tego, 
że mamy wolność, że ideały „Solidarności” zostały 
przekute w rzeczywiste instytucje państwa, demo-
kratycznego państwa. Jest Komisja Wenecka złożona 
z najwyższych autorytetów. I, przepraszam bardzo… 
Dlatego pytam. A pani mówi: no bo ja tak uwa-
żam. Ja też mam aplikację, przez 2 kadencje byłem 
w Krajowej Radzie Sądownictwa, mam doktorat, 
mam trochę publikacji itd., ale nigdy nie śmiałbym 
powiedzieć, że jestem osobą o wyróżniającej się wie-
dzy prawniczej, a cóż dopiero w taki lekceważący 
sposób oceniać autorytety prawnicze. Bo to nie jest 
spór. Spór jest między naukowcami i poważnymi 
prawnikami, to jest spór. A to jest negacja. Tutaj nie 
ma żadnego sporu. Konstytucja jest jednoznaczna, 
doktryna jest jednoznaczna. I jest tylko rażące ła-
manie konstytucji. I jest odpowiedzialność… Będzie 
w odpowiednim czasie, niewątpliwie, nie wyobra-
żam sobie, żeby było inaczej.

Ale w tej chwili to nie jest problem. Problem 
tkwi w tym, o czym też tu była mowa, ale… Jeśli 
największe problemy z 2016 r. – o czym wspomi-
naliśmy, mówił o tym pan marszałek Borusewicz, 
również następni mówcy – czyli niepublikacja, 
wybór prezesa, a wpierw pełnienie obowiąz-
ków… No, przepraszam bardzo, konstytucja ta-
kiej instytucji jak osoby pełniącej obowiązki ani 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ani pre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego nie przewiduje. 
A przewidywała… Muszę tu wrócić do naszej 
tragedii narodowej, która dotknęła wszystkich 
Polaków. Proszę zobaczyć: konstytucja sprawdziła 
się. Zginęli ludzie, a państwo działało, i nie było 
osób pełniących obowiązki, a jeśli były, to zgodnie 
z konstytucją był to np. marszałek. I był prze-
cież taki dzień, że zgodnie z konstytucją 3 osoby 
w 1 dzień pełniły funkcję prezydenta. Pamiętamy 
to. Zgodnie z konstytucją, tak przewidywała kon-
stytucja. Jednak nie przewidziała absolutnie po-
zakonstytucyjnego organu, jakim jest pełniący 
obowiązki. W związku z tym z samego tego faktu, 
ale również i z innych argumentów… Niestety nie 
można uznać, zgodnie z praktycznie jednolitą, bo 
były pewne wyjątki…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
I dlatego też ukrycie, nieprzedstawienie tych naj-

ważniejszych problemów w tym sprawozdaniu jest 
zupełnie niedopuszczalne i celowe. Dlatego to spra-
wozdanie też jest pewnego rodzaju atrapą, tak jak 
niestety jest dzisiaj atrapą Trybunał Konstytucyjny. 
Przykro mi to mówić jako prawnikowi konstytucjo-
naliście. Dziękuję bardzo. (Oklaski)



113
60. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2018 r.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku

(senator B. Zdrojewska) Wolności” możemy uznać za szyderstwo wobec tych 
wszystkich protestujących ludzi. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Chciałbym się odnieść… Wiele zostało tu powie-

dziane i właściwie zgadzam się z tymi wypowie-
dziami, ale w szczególności chciałbym się odnieść 
do tej obszernej fazy pytań i odpowiedzi pani sędzi, 
dlatego że wiele spraw mnie zaniepokoiło i mam do 
nich stosunek krytyczny.

Przede wszystkim zwracam uwagę na dość lek-
ceważący – i uważam to za nie do zaakceptowania 
– stosunek pani sędzi do opinii Komisji Weneckiej. 
Jest jasne, że Komisja Wenecka jest ciałem pomoc-
niczym Rady Europy, działa na jej zlecenie. Ten 
lekceważący stosunek nie polegał na sposobie wy-
powiedzi ani na treści, bo one były eleganckie, ale 
polegał moim zdaniem na tym, że w wypowiedzi pani 
sędzi opinia Komisji Weneckiej była potraktowana 
tak jak wiele innych opinii, jak opinie indywidualne, 
które mogą być bardzo różne. I ja myślę, że to jest 
robione z premedytacją, to stawianie opinii Komisji 
Weneckiej na tym samym poziomie co poziom całego 
pęku różnych opinii, które można znaleźć na temat 
reformy sądownictwa w Polsce, reformy prokuratury 
w Polsce, innych istotnych ustaw, w tym dotyczących 
Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno nie trzeba 
pani przypominać, że Komisja Wenecka, mimo swo-
jego podrzędnego statusu, jest właściwie instytucją 
referencyjną w zakresie praw człowieka dla Rady 
Europy, a praktycznie dla Unii Europejskiej i dla 
wielu krajów, które biorą udział w pracach Komisji 
Weneckiej lub zwracają się do niej o opinie czy też 
rady. Tak że ta sprawa to jest rzecz bardzo niepokoją-
ca, bo to świadczy o lekceważeniu prawa i stawianiu 
się ponad istotne i uznawane powszechnie zbiorowe 
autorytety prawnicze. Ponadto warto przypomnieć, 
zapewne nam, bo pani świetnie o tym wie, że opinia 
Komisji Weneckiej to nie jest opinia o charakterze 
beletrystycznym, tylko ona miała w tym przypadku 
ponad sto konkretnych punktów, bardzo konkretnie 
sformułowanych – w grzeczny sposób, ale stanowczo 
i bardzo wyraziście. I tutaj można było odnieść się do 
punktów, które dotyczyły poruszanych spraw, a mia-
nowicie spraw Trybunału Konstytucyjnego.

Dalej. Moją wyraźną krytykę powodują wypo-
wiedzi pani sędzi dotyczące niepublikowania kilku 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z okresu spra-
wozdawczego. Jest jasne, że trybunał nie ma narzędzi 

nie uznała za stosowne zareagować na fakt, że pan 
Muszyński zataił przed Sejmem fakt pracy w UOP? 
Zataił w swoim życiorysie. Po prostu zataił ten fakt. 
Uważam, że powinna… Uważam, że ktoś taki jak 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien mieć 
życiorys jawny, otwarty i nie powinno być tam żad-
nych luk. Gdybym była prezesem trybunału, to py-
tałabym o takie sprawy.

Trudno się odnosić do tego 2016 r., bo rzeczywi-
ście, jeśli chodzi o merytorykę, to bardzo mało się 
wtedy działo. Ale działy się rzeczy skandaliczne. 
To jest to, o czym mówiłam. Usunęła pani portrety 
swoich poprzedników. Przecież to jest żałosne, Pani 
Prezes. Usunęła pani portrety swoich poprzedników, 
usunęła pani tytuły profesorskie ze stron Trybunału 
Konstytucyjnego, zamknęła pani serwis, o który py-
tałam. Usunęła pani też ze strony nieopublikowane 
jeszcze wyroki. To, co pani… Zorganizowała pani 
konferencję, w czasie której nie odpowiadała pani na 
pytania, obrażała pani dziennikarzy. Jeśli dobrze so-
bie przypominam, to chyba ostatnia pani konferencja, 
bo dla pani te pytania są niewygodne, pani nie chce 
współpracować z mediami ani komunikować się ze 
społeczeństwem. W jaki sposób pani się komunikuje 
ze społeczeństwem, skoro pani zlikwidowała nawet 
możliwość transmisji? Śledziliśmy te wyroki, te to-
czące się procesy. Jakie to było interesujące! Można 
było tam pójść, siedzieć na sali jako publiczność, pa-
trzeć, media to relacjonowały, były fotografie. W ten 
sposób całe społeczeństwo mogło jakby brać udział 
w tym, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym. 
Zwiększała się wiarygodność trybunału, była prowa-
dzona prawidłowa polityka informacyjna. Muszę pani 
powiedzieć, że pan senator Rybicki w swoim wspania-
łym wystąpieniu, bardzo wyważonym, spokojnym, 
bardzo dobrze podsumował, powiedział, że pani spra-
wiła, iż istnienie Trybunału Konstytucyjnego w ogó-
le straciło sens. Nie potrzebujemy już w tej chwili 
Trybunału Konstytucyjnego.

Druga sprawa jest taka – i o tym tylko chciałabym 
jeszcze powiedzieć – że pani dostała tytuł „Człowieka 
Wolności”. W obecności najwyższych władz partyj-
nych, swojej partii, partii, przez którą została pani 
delegowana na stanowisko…

(Senator Bogdan Klich: Jak z Orwella.)
Przyjęła pani ten tytuł bez mrugnięcia okiem, 

w obecności najwyższych władz tej partii. Przyjęła 
go pani, wiedząc, że w tym samym momencie tysiące 
ludzi w Polsce wychodziły na ulice i protestowały, 
tysiące prawników w Polsce uznawały, że nie ma 
pani racji, tysiące ludzi walczyły o konstytucję, a pani 
tę konstytucję łamała wielokrotnie. Chciałabym też 
powiedzieć – i tym właśnie chciałabym skończyć – że 
to właśnie odebranie przez panią tytułu „Człowieka 
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(senator P. Wach) Ja celowo na końcu zabieram głos, ponieważ lubię 
wysłuchać uwag innych, przedmówców, zwłaszcza 
krytycznych, albowiem wychodzę z założenia, że 
niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą sło-
wa krytyki, warto je rozważać i oceniać. Dlatego 
będę chyba pierwszym, który w sposób nie tak kry-
tyczny będzie się wypowiadał co do tego raportu, 
albowiem państwo poddaliście zupełnie huragano-
wej krytyce to sprawozdanie pani prezes Trybunału 
Konstytucyjnego.

Otóż, proszę państwa, pragnę wam przypomnieć 
jedno: sprawozdanie dotyczy informacji o istotnych 
problemach wynikających z działalności i orzecznic-
twa trybunału w roku 2016. I ja jako prawnik zawsze 
z zainteresowaniem analizowałem te sprawozdania, 
albowiem z nich można było się dowiedzieć, jakie-
go rodzaju mankamenty w działalności ustawodaw-
czej zachodzą, które przepisy zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego naruszają konstytucję, a które są 
z nią w zgodzie albo jej nie naruszają. I pod tym kątem 
dokonałem analizy tego sprawozdania. Chciałbym 
w związku z tym państwa uwagę skupić na tym, a nie 
na tych zaszłościach, które odnoszą się do regulacji, 
rzeczywiście bardzo licznych, dotyczących kompeten-
cji i istoty działania Trybunału Konstytucyjnego, tych 
wszystkich nieszczęsnych wydarzeń zapoczątkowa-
nych, przypominam, ustawą z czerwca 2015 r., kiedy 
to zupełnie niepotrzebnie zmieniono ustawę z 1997 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym, która była całkiem 
przyzwoita i obrosła już bogatym orzecznictwem 
i praktyką zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak 
i sądów, które kierowały do trybunału pytania praw-
ne, a także adwokatów, którzy składali często skargi 
konstytucyjne. No, to ta nieszczęsna ustawa z czerwca 
2015 r – potem jej praktyczne zastosowanie polega-
ło na tym, że do ustalonego, zgodnego z przepisami 
składu wybrano, niejako pro futuro, czyli na zapas, 
o 2 sędziów za dużo – była zarzewiem całego sporu, 
który do tej pory, jak widać, się toczy. Są różne opinie, 
są również wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które 
oceniają dalsze działania, jakie z kolei zostały podjęte 
po tym, jak dokonała się zmiana władzy, w wyniku 
której dokonaliśmy zmiany tych przepisów.

Ale ja chcę się skupić na tym, co dla praktyka jest 
istotne, co dla ludzi jest istotne. No, przede wszyst-
kim na tym, co jest istotne dla ludzi, którzy mają 
problemy, które muszą rozstrzygać sądy, dla ich peł-
nomocników i wreszcie dla sądów, które mają pra-
wo zwracać się z pytaniami prawnymi do Trybunału 
Konstytucyjnego. I chciałbym podziękować trybuna-
łowi za te orzeczenia, które zapadły. Przyznaję, że one 
nie są tak liczne jak w poprzednich latach, ale to też 
wynikało właśnie z tego całego zawirowania związa-
nego z koniecznością naprawy tej nieszczęsnej ustawy 
z czerwca 2015 r. Oczywiście, jak się coś naprawia, 
to można to robić na różne sposoby. Bardzo często, 

do, że tak powiem, spowodowania przez prezesa Rady 
Ministrów publikacji, ale jako szef instytucji… Jest 
nie do pomyślenia, żeby nie odbyła się w tej spra-
wie interwencja, a co najmniej nie było skierowane 
zapytanie do prezesa Rady Ministrów, dlaczego nie 
zostało to opublikowane. No, ja nie wyobrażam sobie, 
żebym ja jako szef instytucji – kiedyś byłem szefem 
uczelni – w sytuacji, gdy moje prerogatywy zostały 
gdzieś pominięte, nie zainterweniował i nie zapytał, 
dlaczego tak się stało.

A teraz co do samego sprawozdania. Tu już, nie-
stety, się powtarzam, bo pan senator Zientarski i kilka 
innych osób to wyraźnie powiedzieli: sprawozda-
nie, które jest zatytułowane „Informacja o istotnych 
problemach wynikających z działalności i orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku”, 
właściwie pomija to, co było istotnymi problemami. 
Tam jest kalendarium mianowania sędziów itd., nie 
można powiedzieć, że tego nie ma. Ale istotnym 
problemem na pewno był brak publikacji wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego. Takim problemem był 
też precedens związany z funkcją osoby pełniącej 
obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To 
był precedens i właściwie to powinno być omówione, 
wątek tłumaczący tę sprawę powinien się znaleźć 
właśnie w sprawozdaniu, bo to był istotny problem. 
Powinien tam również się znaleźć, jako problem poru-
szany w wielu opiniach, a przede wszystkim w opinii 
Komisji Weneckiej, problem wyboru prezesa.

Ponadto na końcu sprawozdania – to dla senatorów 
też jest trudno zrozumiałe – nie znalazła się, w sa-
mym sprawozdaniu, informacja o zdaniu odrębnym 
7 sędziów na temat tego sprawozdania. My jesteśmy 
przyzwyczajeni do tego, i uważamy to za słuszne 
i praworządne, że u nas zdanie odrębne we wszelkich 
sprawozdaniach się znajduje, nawet jeżeli mniejszość 
jest tylko 2-osobowa, a komisje są liczne. 7 sędziów 
to jest chyba największa mniejszość, jaka może być 
w Trybunale Konstytucyjnym. I to, że to zostało zlek-
ceważone i nie zostało umieszczone w sprawozdaniu, 
zasługuje na surową krytykę. Stąd też uważam, że to 
sprawozdanie jest sprawozdaniem pro forma, a wła-
ściwie nie odpowiada tytułowi, pod jakim zostało 
nam przedstawione. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo, Profesorze!)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes!
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(senator Z. Cichoń) oraz akt spraw sądowych będących w toku ingeruje 
w istotę władzy sądowniczej i narusza zasadę nieza-
wisłości sędziowskiej. Podobnie jest w sytuacji, gdy 
dostęp do akt sądowych prowadzonych przez sędzie-
go jest przyznany ministrowi sprawiedliwości przed 
zainicjowaniem przez niego postępowania dyscypli-
narnego wobec sędziego. Zwracam państwa uwagę 
na to orzeczenie, to jest na stronicy 19 właśnie tegoż 
sprawozdania. No, proszę państwa, jest to koronny 
argument za tym, że trybunał jest niezawisły i kry-
tyczny wobec tych regulacji prawnych, które ingerują 
w zasadę niezawisłości władzy sądowej. Można by 
powiedzieć, że jest to koronny argument, który trzeba 
przytoczyć i który wybija argumenty z rąk państwa, 
którzy twierdzicie, że trybunał jest rzekomo ubezwła-
snowolniony, że jest wykonawcą władzy wykonaw-
czej. Dlatego bym apelował o naprawdę troszeczkę 
więcej pokory i wnikliwości w analizowaniu tego 
sprawozdania, które pani prezes przedłożyła.

Oczywiście ja jako praktyk mam też pewne, je-
żeli tak można powiedzieć, życzenia, uwagi do pani 
prezes i do całego trybunału, jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie. Mianowicie w tym sprawozdaniu brakuje 
mi jednego: przytoczenia tam, gdzie są omówione 
te poszczególne orzeczenia, chociażby to ostatnie, 
które podałem, wręcz przepisu, który jest wzorcem 
konstytucyjnym, czyli konstytucyjnego, a z drugiej 
strony przepisu, który jest kwestionowany. Ja wiem, 
że to jest potem zrobione, ale czytelność tego jest 
może nieco zmniejszona poprzez uczynienie tego 
w dodatkowym zestawieniu, gdzie wskazano wzo-
rzec konstytucyjny, czyli przepis konstytucji, i normę 
ustawową, którą uznano za sprzeczną albo za zgodną 
z konstytucją. Tak jak mówię, to troszeczkę osłabia 
czytelność, w związku z czym wolałbym, żeby wró-
cić do tradycji, która wcześniej była przez wiele lat 
w działalności Trybunału Konstytucyjnego i w tych 
sprawozdaniach, które dostawał parlament. To jest 
pierwsza uwaga.

Druga uwaga, a właściwie poniekąd i pytanie do 
pani prezes i do nas, jako ustawodawców: czy aby 
nie powinniśmy dążyć do tego, aby zmienić ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym poprzez rozszerzenie 
kognicji trybunału na tej zasadzie, żeby wyjść poza tą 
ścisłą zasadę skargowości? Albowiem w tej chwili jest 
tak, że trybunał jest związany skargą, czyli jej zakre-
sem, a zatem tym, jaki został podany przepis konsty-
tucyjny, czyli tzw. wzorzec kontroli konstytucyjnej, 
jako ten, który został naruszony w określonej ustawie. 
No, prowadzi to często do takich sytuacji, i ktoś, kto 
się para tym na co dzień, o tym dobrze wie, że ten 
sam przepis jest uznawany za zgodny z konstytucją, 
albowiem został podany inny wzorzec konstytucyjny 
w np. skardze konstytucyjnej, a za parę lat okazuje 
się, że ten sam przepis jest jednak sprzeczny z kon-
stytucją, albowiem jest sprzeczny z innym artykułem 

proszę państwa, jest z tym tak jak z samochodem. 
Naprawiony samochód nigdy nie będzie tak doskona-
ły jak nowy i tak samo jest w pracy ustawodawczej, 
zwłaszcza jeżeli trzeba dokonywać bardzo poważnych 
ingerencji, co prowadzi często do poważnych proble-
mów prawnych dotyczących interpretacji.

Chciałbym podziękować za te orzeczenia, które 
trybunał wydał, a które w istocie bronią praw i wol-
ności człowieka. Weźmy chociażby orzeczenie doty-
czące niekonstytucyjności tych rozwiązań prawnych, 
które pozbawiają osobę ubezwłasnowolnioną prawa 
wypowiadania się w kwestii wniosku jej opiekuna 
co do umieszczenia takiej osoby w zakładzie opieki 
społecznej. No, proszę państwa, to jest skandaliczna 
regulacja prawna. Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
uwagę na to, że jest ona niezgodna z konstytucją, bo 
z człowieka ubezwłasnowolnionego czyni w istocie 
przedmiot postępowania, a nie podmiot postępowa-
nia. No, wyobraźcie sobie państwo jak ważnej kwestii 
to dotyczy, to dotyczy kwestii domicylu człowieka. 
Człowiek, który jest chory, jest ubezwłasnowolniony, 
żyje sobie w określonym miejscu, czasami dziesiątki 
lat, i naraz staje się jedynie przedmiotem postępo-
wania, bo ustanowiony dla niego opiekun decyduje, 
że ma on zostać przeniesiony do domu opieki spo-
łecznej. Chciałbym trybunałowi podziękować za to 
słuszne orzeczenie. Od początku ta regulacja prawna 
wydawała mi się skandaliczna, albowiem, tak jak 
mówiłem, czyniła ona z człowieka przedmiot postę-
powania, co było sprzeczne z jego godnością.

Następne orzeczenie, które też uważam za cenne, 
dotyczy diet dla kierowców, którzy wyjeżdżają za 
granicę. No, powstała taka regulacja, która prowa-
dziła do dowolności interpretacji przepisów, a wręcz 
do rozbieżności w orzecznictwie sądów, i trybunał 
uznał tę regulację za naruszającą art. 2 konstytucji. 
Stanowi on o tym, że w demokratycznym państwie 
prawa powinny być zachowywane pewne zasady po-
prawnej legislacji.

No i wreszcie kolejne orzeczenie. Może od niego 
powinienem zacząć po to, żeby wytrącić argument 
tym, którzy mówią, że trybunał jest służebny wo-
bec aktualnie panującej władzy. Chodzi mianowicie 
o orzeczenie dotyczące możliwości żądania akt przez 
ministra sprawiedliwości – czy to w postępowaniach 
dyscyplinarnych, czy jakichś innych – w którym try-
bunał wypowiedział się w ten sposób, że takie upraw-
nienie ministra sprawiedliwości jest zbyt daleko idące 
i narusza zasadę trójpodziału władzy, a zatem narusza 
również konstytucję. Trybunał wręcz stwierdził, że 
przyznanie ministrowi sprawiedliwości w ramach 
nadzoru, jaki ma, w ramach nadzoru administracyj-
nego kompetencji do żądania akt spraw sądowych 
zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądowym 
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(senator Z. Cichoń) nad prawem, czyli nad tym, co robimy my, Sejm, 
Senat, prezydent, a później Trybunał Konstytucyjny 
to ocenia… Dlatego my z wielką powagą powinniśmy 
do tego podchodzić. A te wypowiedzi, które dzisiaj 
usłyszeliśmy, myślę, że większości państwa, poza 
panem senatorem Cichoniem, raczej nie wpisują się 
w ten pogląd, jaki przed chwilą wygłosiłem – a my-
ślę, że jest to pogląd nas wszystkich – że Trybunał 
Konstytucyjny to bardzo ważna instytucja. 

A skoro tak, to jeżeli dzisiaj senator 
Rzeczypospolitej występuje na tej sali w sposób, któ-
ry jest słyszalny nie tylko na tej sali – wiemy przecież 
o tym, że rezonans tego wystąpienia jest ogromny 
– i mówi a priori, mówi ex cathedra to, co powie-
dział chociażby pan senator Rybicki, to, co później 
potwierdzili również inni senatorowie, pani senator 
Zdrojewska… No, nie będę tego cytował, w każdym 
razie są to wypowiedzi, które deprecjonują, w bardzo 
złym świetle stawiają Trybunał Konstytucyjny w sy-
tuacji, kiedy chcemy, ażeby ten autorytet trybunału 
– myślę, że wszyscy chcemy – był odbudowany, a pani 
prezes, która rozpoczęła swoją kadencję właśnie pod 
koniec roku 2016, podjęła się tej wielkiej pracy, ażeby 
odbudować autorytet Trybunału Konstytucyjnego, 
pomimo tak groźnego zawirowania. Tak groźnego za-
wirowania, z którym mieliśmy do czynienia i którego 
skutki cały czas odczuwamy. Ale żeby o tym wiel-
kim zawirowaniu mówić, to musimy jednak wyjść 
z roku 2016 i przejść do roku 2015, do 25 czerwca 
2015 r., kiedy lex specialis, art. 137 został potrakto-
wany w sposób szczególny, taki, że pozwolono, ażeby, 
zanim upłyną kadencje 5 sędziów, już zdecydować 
o powołaniu osób na ich miejsca. Zrobiono to 8 paź-
dziernika 2015 r. 25 listopada 2015 r. Sejm podjął 
5 uchwał, w których odwołał te wcześniejsze powoła-
nia. No i oczywiście była nowela z 22 grudnia 2015 r., 
nowela, która zmieniała ustawę z 25 czerwca 2015 r.

I teraz, kiedy dotykamy kwestii tej noweli 
z 22 grudnia, to dotykamy bardzo ważnej, wydaje mi 
się, cezury czasu, bo chyba w tym momencie zaczęły 
się dziać te rzeczy, które przysparzają nam najwięcej 
trudności podczas interpretacji, nam czy też państwu. 
Mianowicie proszę odpowiedzieć, jak to jest możliwe, 
że przyjmujemy ustawę, nowelę ustawy, 22 grudnia, 
ustawa zostaje przyjęta przez Sejm, Senat, podpisana 
przez prezydenta… Ustawa, w której mowa o tym, że 
żeby wydać wyrok takiej rangi jak wyrok z 9 marca 
2016 r., to potrzeba 11 sędziów. 9 marca zostaje wyda-
ny wyrok z pominięciem tej noweli, 9 marca zostaje 
wydany wyrok przeciwko tej noweli, likwidujący tę 
nowelę, neutralizujący tę nowelę. I teraz moje pytanie: 
czy Trybunał Konstytucyjny ma prawo nie wziąć pod 
uwagę ustawy zwykłej? Bo ta nowela z 22 grudnia 
taką właśnie jest.

Jeżeli chodzi o stosowanie przepisów konstytucji 
w sposób bezpośredni, to, proszę państwa, wystar-

konstytucji, który akurat nie został zacytowany np. 
w skardze konstytucyjnej czy wniosku konstytucyj-
nym. Mało tego, czasami prowadzi to do sytuacji 
humorystycznych, gdy się analizuje orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
…Jak np. niedawne orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego stwierdzające, że ustanowienie 
honorarium adwokackiego w kwocie 60 zł za pro-
wadzenie sprawy przed sądem pracy i ubezpieczeń 
społecznych nie narusza konstytucji. No, akurat nie 
naruszyło tego wzorca konstytucyjnego, który tam 
był podany, ale niewątpliwie ma to wydźwięk, gdy 
ktoś analizuje taki wyrok, wręcz humorystyczny. 
Przyznam szczerze, że gdyby to czytał jakiś prawnik 
z zagranicy, to zastanawiałby się, gdzie on jest, że 
jest w państwie, w którym ustalone jest honorarium 
w kwocie 60 zł, a Trybunał Konstytucyjny uważa to 
za zgodne z konstytucją. No, ale musiał tak uznać, 
bo taki był wzorzec konstytucyjny. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Gogacz chce jeszcze zabrać głos, tak? 

Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Prezes!
Chciałbym przypomnieć, że Komisja 

Ustawodawcza, której jestem przewodniczącym, 
w trakcie swoich obrad ok. 2 miesięcy temu również 
rozpatrywała tę informację, nad którą dzisiaj deba-
tujemy. Szkoda tylko, Panowie, Panie, Członkowie 
Komisji Ustawodawczej reprezentujący klub 
Platformy Obywatelskiej, że wyszliście wtedy z po-
siedzenia komisji, bo mi się wydaje, że można było 
te pytania czy jeszcze inne pytania zadać na posie-
dzeniu Komisji Ustawodawczej, w formule komisji, 
tak jak to jest zawsze przyjęte. Tego nie było, to się 
nie stało i ja oczywiście mogę nad tym ubolewać. 
Tym bardziej że dyskutujemy dzisiaj nad orzecznic-
twem, nad działalnością jakżeż ważnej instytucji, 
instytucji, która w konstytucji jest uregulowana tak 
wieloma artykułami i wydaje się, że jeżeli chodzi 
o swoje funkcje, swoje cele, powinna być jednak 
w sposób szczególny przez nas traktowana, w sposób 
odpowiedni do rangi tej instytucji, jako że cele, które 
stawia przed sobą Trybunał Konstytucyjny, które są 
określone w konstytucji, to jest ocenianie, to jest sąd 
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(senator S. Gogacz) chciałbym w swoim wystąpieniu nawoływać do 
tego, żebyśmy podchodzili do wypowiedzi na temat 
tak ważnych instytucji jak Trybunał Konstytucyjny 
z ogromną powagą, żebyśmy po prostu nie psuli tego, 
co już jest naprawione…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Co jest naprawione?)
…i co cały czas będzie naprawiane.
Pani prezes podjęła się bardzo trudnej roli – bo to 

jest trudna rola – żeby sytuację po prostu wyprosto-
wać. Dlatego że to, co się wtedy stało… A Trybunał 
Konstytucyjny – nie ten trybunał, ale trybunał rzą-
dzony przez pana prezesa Rzeplińskiego – wyrokiem 
z dnia 3 grudnia 2015 r. stwierdził przecież, że art. 137 
jest niezgodny z konstytucją. Co prawda zwrócił uwa-
gę, że w tej części, która dotyczy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas.)

…tych 2 nominacji, ale stwierdził, że jednak ten 
artykuł był niezgodny z konstytucją, a to, że póź-
niej został podzielony, to jest jakby następna sprawa: 
w stosunku do 3 sędziów – tak, a w stosunku do 
pozostałych – nie. Dlatego teraz musimy oczywi-
ście bardzo dużą pracę wykonać, żeby to wszystko 
unormować i żebyśmy mówili o tym, że Trybunał 
Konstytucyjny ma wielki autorytet, i żebyśmy wspól-
nie odbudowywali ten autorytet. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo dobre to było.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Żeby nie zostało takie wrażenie, że pan senator 

Gogacz przekonał mnie i moje koleżanki i kolegów, 
chciałbym powiedzieć, że jest dokładnie odwrot-
nie, niż pan uważa. Chyba wszyscy zdajemy sobie 
z tego sprawę. I państwo doskonale wiedzą, jaka 
była od początku wasza intencja i dlaczego Trybunał 
Konstytucyjny postanowiliście zamienić w wydmusz-
kę. I chyba dobrze wiecie o tym, czego my jeszcze 
do końca nie wiemy – w jakim kierunku zmierzacie. 
Jedno jest pewne: Trybunał Konstytucyjny był pierw-
szą ofiarą tej zmiany, która w Polsce się dokonała, bo 
Trybunał Konstytucyjny, stojąc na straży zgodności 
z konstytucją przyjmowanych przez Sejm i Senat, 
aprobowanych przez prezydenta ustaw, mógł po-
wstrzymać proces destrukcji państwa prawa w Polsce. 
Na tym polegała jego rola, którą trzeba było podwa-
żyć, i toście uczynili. W tym każdy z waszego obo-
zu miał swój udział. Pani premier nie opublikowała 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego, chociaż kon-
stytucja, Panie Senatorze, bezpośrednio, bez ustaw 

czy tę właśnie konstytucję, którą państwo tak po-
kazujecie, bardzo często wizualnie… Art. 8 ust. 2 
stanowi, że przepisy konstytucji stosuje się bezpo-
średnio, chyba że konstytucja stanowi inaczej. No, 
w art. 197 konstytucja stanowi inaczej. Bo w tym 
art. 197 mówi się o tym, że sposób, tryb działania 
Trybunału Konstytucyjnego reguluje ustawa. No, 
chyba nie ustawa zasadnicza, tylko ustawa zwykła. 
Powtarzam, art. 197.

(Głos z sali: Tutaj jest nadrzędność.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panowie prawnicy…)
W każdym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Jeżeli chodzi o ten wyrok z 9 marca, to jest to 

właśnie przykład, że Trybunał Konstytucyjny nie 
oparł się na ustawie z 22 grudnia 2015 r. To trzeba 
kilkakrotnie powtarzać. Bo w tym momencie, pro-
szę państwa, mamy do czynienia z taką sytuacją, 
że my tworzymy prawo, siedzimy tu w grudniu bar-
dzo długo, a okazuje się, że Trybunał Konstytucyjny 
nagle zdecydował, że on nie będzie się opierał na 
tej ustawie, nie będzie umocowany na tej ustawie 
z 22 grudnia.

Proszę państwa, myśmy dyskutowali nie tak daw-
no, chyba miesiąc temu, przy okazji ustawy o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o or-
ganizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, nad 3 wyrokami: 
z 9 marca, z 11 sierpnia i z 7 listopada. Dlatego że ta 
zmiana, którą tu przywołałem, zmierza do tego, ażeby 
opublikować właśnie te wyroki, te orzeczenia. Ale 
nie jako wyroki, bo ex definitione nie mogą one być 
wyrokami, dlatego że, tak jak powiedziałem, trybunał 
pominął nowelę z 22 grudnia. Ale chodzi o to, że to 
będą rozstrzygnięcia. Państwo pamiętacie, była długa 
dyskusja – nawet dzisiaj elementy tej dyskusji się 
pojawiły – co to znaczy rozstrzygnięcie, a co to zna-
czy wyrok. Niemniej jednak takie zmiany w prawie 
nastąpią. To nie będzie opublikowane jako wyrok, bo 
nie może być opublikowane jako wyrok, ale po prostu 
jako rozstrzygnięcie.

Jeżeli chodzi o działalność… Jeżeli chodzi o wyro-
ki, które my rozpatrujemy, i jeżeli chodzi o… No, bo 
tu padły też pytania, dlaczego tak mało jest teraz roz-
patrywanych wyroków. No, jeżeli chodzi o Komisję 
Ustawodawczą, to myśmy rozpatrzyli 74 wyroki, 
z tym że w przypadku 36 zdecydowaliśmy się nie 
podejmować inicjatywy ustawodawczej. A w przy-
padku 14 została podjęta inicjatywa ustawodawcza. 
To 74 w stosunku do 157… Oczywiście, 157 to jest 
więcej, ale mówimy o całej poprzedniej kadencji, a te-
raz mamy oczywiście tylko część kadencji. Dlatego 
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(senator B. Klich) (Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
I Trybunał Konstytucyjny w tym systemie prawnym 

odgrywał zasadniczą rolę. Proces destrukcji Trybunału 
Konstytucyjnego poprzedzający proces destrukcji są-
downictwa powszechnego i podporządkowania sądow-
nictwa powszechnego władzy wykonawczej to tak na-
prawdę najgorsze, co mogło Polskę i Polaków spotkać 
w ostatnich latach za sprawą Prawa i Sprawiedliwości.

(Senator Robert Mamątow: Amen.)
Za sprawą Prawa i Sprawiedliwości.
(Głos z sali: Za sprawą Platformy.)
(Senator Robert Mamątow: Amen.)
Tak zresztą zaczynają wszyscy, którzy chcą odejść 

od ideałów demokracji. Jeszcze nie wiemy, do czego 
Polskę, w jakim kierunku Polskę prowadzicie. Na 
pewno prowadzicie w kierunku demokracji nielibe-
ralnej, ale może i dalej, ale może i dalej. Bo niewpusz-
czanie na teren parlamentu obywateli…

(Głosy z sali: Uuu!)
…nie tylko dezorganizuje prace parlamentu, ale podwa-

ża świętą zasadę demokracji parlamentarnej, gdzie parla-
ment jest emanacją społeczeństwa obywatelskiego, wyraża 
jego wolę. A to właśnie dzieje się na naszych oczach.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja 
bym chciał…)

Wyciszanie Sejmu, wyciszanie Senatu to na-
stępny rozdział w tym procesie, który zainicjowa-
liście poprzez podważenie autorytetu Trybunału 
Konstytucyjnego. I nie mówcie, że o tym nie wiecie…

(Głos z sali: Nie.)
…bo doskonale o tym wiecie, tyle tylko, że uważa-

cie to za zasadne, a my się temu przeciwstawiamy, bo 
uważamy, że Polska w dalszym ciągu powinna należeć 
do zachodniej cywilizacji prawnej, a nie do wschodniej 
cywilizacji prawnej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista…
(Głosy z sali: …mówców została wyczerpana.)
Panie Senatorze, na pewno? Bo będziemy mieć 

kolejne…
(Rozmowy na sali)
(Senator Grzegorz Peczkis: Ma prawo. Ma prawo, 

jest senatorem…)
Wszyscy mają prawo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska chciałaby jeszcze zabrać głos i ustosunko-
wać się do wystąpień senatorów w dyskusji?

(Senator Leszek Czarnobaj: Po co?)
Tak? Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mogłeś niższym 

dźwiękiem…)

zwykłych, ją do tego zobowiązywała. Pan prezydent 
powołał sędziów dublerów, czyli sędziów na miej-
sce tych, którzy zostali zgodnie z prawem wybrani, 
i też miał w tym procesie swój udział. No i wresz-
cie większość parlamentarna zarówno w Sejmie, jak 
i w Senacie, stosując taktykę salami w stosunku do 
Trybunału Konstytucyjnego, doprowadziła do upadku 
jego autorytetu. Nie do jego naprawy, bo nie było 
czego naprawiać. 

Trybunał Konstytucyjny był w Polsce instytucją 
zaufania publicznego i miał bardzo wysokie notowa-
nia. Przez całe długie lata swojego funkcjonowania 
ten trybunał, składający się z faktycznych autoryte-
tów ze świata prawniczego, trybunał pracujący inten-
sywnie, był pewnym szerszeniem, który kąsał każdą 
władzę, jeżeli władza chciała pójść na skróty albo nie 
dopatrzyła czegokolwiek. Trybunał Konstytucyjny 
korygował błędy władzy legislacyjnej i złe pomy-
sły władzy wykonawczej. Na tym polegał autory-
tet Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, 
że zmierzacie w kierunku, który wyznaczył Viktor 
Orbán i w którym idzie PiS w Polsce, w kierunku nie-
liberalnej demokracji – bo co do tego, że w tym kie-
runku podążacie, nie mamy wątpliwości – Trybunał 
Konstytucyjny był zawadą. I Trybunał Konstytucyjny 
w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności 
sądy powszechne należało podważyć, skompromito-
wać i zniszczyć.

Pani prezes Przyłębska istotnie podjęła się trudne-
go zadania, dlatego że w oparciu o niekonstytucyjne 
ustawy, tak jak powiedziałem, podważające autorytet 
Trybunału Konstytucyjnego, w sposób niezgodny 
z konstytucją i z obowiązującym prawem została 
wybrana najpierw pełniącą obowiązki – nie wiado-
mo, co to było, co to było konstytucyjnie – a później 
wreszcie wyznaczona na funkcję prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Senator Robert Mamątow: Wybrana.)
Osobiście współczuję pani prezes, osobiście 

współczuję, ale szkoda mi Polski, szkoda nam Polski. 
Bo Polska tak naprawdę…

(Senator Robert Mamątow: Ciekawe.)
…bo Polska tak naprawdę, i nich pan o tym pamię-

ta, liczy się w świecie tylko wtedy, kiedy…
(Senator Robert Mamątow: Liczyła się…)
(Rozmowy na sali)
…stosuje zasady państwa prawa, demokracji…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
(Głos z sali: Ale, Panie Mamątow…)
…wolności obywatelskich…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…czyli te zasady, do których wpisaliśmy się po 

roku 1989.
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Oczywiście był tylko druk senacki. Zacznę od tego, 
że nie było najważniejszego dokumentu, tj. opinii 
Biura Legislacyjnego Senatu, i nie ma go do tej 
pory. Mówimy o bardzo ważnej ustawie, dotyczą-
cej CEPiK 2.0. Wiemy, jakie są problemy, i wiemy, 
że to będzie opóźnione, będzie zmieniany termin. 
Sejm w dniach 7, 8 i 9 maja szybciutko przeprowa-
dził u siebie tę ustawę i my ją mamy… Przez to, że 
te terminy się nakładają – to jest też uwaga do pana 
marszałka – Panie Marszałku, przez to, że Sejm 
i Senat obradują w tym samym terminie, my nie 
mamy czasu na to, żeby… ja jako senator nie mogę 
wykonywać swoich obowiązków. Nie wiem, za co 
w takim razie pan mi płaci, bo ja chcę jechać, chcę 
się z tym zapoznać, przygotować, żebym mógł się 
wypowiedzieć. Tymczasem takiej możliwości nie 
było. Ja prosiłem o przełożenie tego posiedzenia 
komisji. Niestety, do tego nie doszło. W związku 
z tym zgłaszamy sprzeciw. Chodzi o to, żeby w tym 
trybie i w ten sposób nie procedować.

I jeszcze jedna uwaga. Z tego, co wiemy, wynika, 
że honorowane są tylko przepustki stałe i okresowe, 
więc osoby, które chcą wejść, nie mają takiej możli-
wości, nie mogą uczestniczyć w pracach. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jest sprzeciw.
W związku z tym przystępujemy do głosowania 

nad przedstawioną przeze mnie propozycją.
Kto jest za?
(Głos z sali: Za czym?)
Za propozycją, którą przedstawiłem, uzupełnienia 

porządku obrad.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wyjdzie na jaw cała 

prawda.)
(Senator Jan Hamerski: Cała prawda to jest po-

dobno w TVN.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 69 senatorów, 44 – za, 25 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Stwierdzam, że Senat przyjął propozycję uzupeł-

nienia porządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 789, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 789 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, senatora Jerzego 
Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Dziękuję za wszystkie uwagi, również te krytycz-
ne i te, z którymi się nie zgadzam, ponieważ prezentu-
ję inne stanowisko, bynajmniej nie dlatego, że kogoś 
lekceważę, że nie uznaję autorytetów. Była to ciekawa 
dyskusja, na pewno inspirująca. Ja jeszcze sobie ją 
odtworzę i jeśli uznam, że były jakieś zagadnienia, 
które w mojej ocenie powinny zostać wyjaśnione, to 
możecie państwo spodziewać się, że udzielę każde-
mu, nawet indywidualnie, wyczerpującej odpowiedzi. 
Dziękuję państwu bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję prezes Trybunału Konstytucyjnego za 
przedstawienie Senatowi informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.30.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 25  

do godziny 13 minut 31)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 

ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej, druk 
nr 806 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu sie-
demnastego porządku obrad; ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, druk nr 807 – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu osiemnastego porządku 
obrad; ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących 
przelotu pasażera, druk nr 808 – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu dziewiętnastego porządku obrad; 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw, druk nr 809 – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
porządku obrad.

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

Proszę bardzo, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia punktu 

dotyczącego ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 
Dzisiaj o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie ko-
misji w tej sprawie. Wiemy, jak musi być przygo-
towane posiedzenie komisji, co powinniśmy mieć. 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Do ministra, tak? Dobrze.
(Rozmowy na sali)
No, ale nie będę zadawał panu ministrowi pytań, 

siedząc do niego tyłem. Panie Ministrze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: No, to byłoby niegod-

ne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.)
(Senator Czesław Ryszka: Z takimi plecami…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Myślałem, 
Panie Senatorze, że będę miał możliwość komforto-
wego zanotowania pytania, ale dobrze, na stojąco też 
można to zrobić.)

Panie Ministrze, w tej ustawie nie są wymienione 
instytucje, które mają być nią objęte, jest tu tylko 
delegacja do rozporządzenia. Czy ministerstwo ma 
to rozporządzenie? Co w tym rozporządzeniu będzie? 
Jakie instytucje się w nim znajdą?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Od razu, 
Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! To jest, przy-

pominam, ustawa senacka, to jest ustawa przygoto-
wana przez państwa senatorów. My jako Ministerstwo 

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą 2 komisji, 

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
które na swoim posiedzeniu zajmowały się uchwa-
loną przez Sejm w dniu 12 kwietnia 2018 r. ustawą 
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

Po długiej, nie za długiej, ale wystarczająco meryto-
rycznej debacie – choć na pewno będzie jeszcze wiele 
pytań do pana ministra – komisje zdecydowały, żeby 
ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej przyjąć bez poprawek.

Teraz krótko wyjaśnię państwu senatorom, któ-
rzy nie znają treści tej uchwały, na czym ona polega. 
To jest uchwała, która nowelizuje ustawę o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Najważniejsza zmiana, a właściwie jest kilka… Ale 
głownie idzie o to, żeby chronić instytucje kultury, 
które zajmują się polskim dziedzictwem i opieką nad 
skarbami naszej kultury, żeby je wspierać i finanso-
wać w sposób jak najbardziej legalny. Ta ustawa jest 
oczywiście ustawą senacką.

I teraz punkt, który ma najważniejsze znaczenie 
w tej ustawie. Dopisuje się w art. 1 w ust 2, po sło-
wach: „Państwo sprawuje mecenat nad działalnością 
kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twór-
czości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicja-
tyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami” wyrazy: 
„a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej za granicą”.

Jest jeszcze jedna bardzo poważna zmiana do 
ustawy z roku 1991. W art. 21 w ust. 2a zapisano: 
„Organizatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą na 
podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzą-
cym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa na-
rodowego utworzonym na podstawie prawa obcego 
tworzyć instytucje kultury z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

W debacie nad tym artykułem oczywiście padały 
pytania. Ja sądzę, że one padną też dzisiaj na sali i że 
obecny pan minister Sellin, którego witam razem 
z całą ekipą, na pewno na nie odpowie. Dotyczyło 
to sytuacji, w której nie dla wszystkich było jasne, 
nawet dla członków naszej komisji, na czym polega 
to tworzenie instytucji kultury.

I druga ważna zmiana w tym samym art. 21 – 
ust. 2b: „Stroną umowy, o której mowa w ust. 2a, 
oprócz podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, może 
być także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej”.

To tyle. Panie Marszałku, dziękuję za uwagę.
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(sekretarz stanu J. Sellin) takie sformułowanie tego rozporządzenia, żeby to było 
poświęcone instytucjom już istniejącym, zasłużonym, 
mającym potężny dorobek w dziedzinie ochrony dzie-
dzictwa kulturowego za granicą, instytucjom, które po 
prostu zasługują na to, żeby przetrwać, żeby istnieć dalej, 
żeby rozwijać swoją działalność, żeby nie zbankrutować, 
krótko mówiąc. To rozporządzenie zostanie tak sformu-
łowane, żeby objąć nim dokładnie te instytucje. Tu nie 
będzie żadnej pokusy, żadnej woli tworzenia nowych 
instytucji. Tu chodzi o pomoc instytucjom na Zachodzie, 
na innych kontynentach, instytucjom, które są zasłużone 
dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, pan odpowiedział już częściowo 

na to pytanie, które chciałem zadać, ale powstawały 
wątpliwości dotyczące tego ust. 2a, tego sformułowa-
nia „na podstawie prawa obcego tworzyć instytucje 
kultury”. W debacie słowo „tworzyć”… Ja rozumiem, 
o co idzie. Tworzymy coś na bazie czegoś, co istnieje, 
po to, żeby można było przekazać te pieniądze, ale 
padały takie pytania, czy to przypadkiem nie urucho-
mi… Ministerstwo powinno dosyć wyraźnie to okre-
ślić, choć pan właściwie już o tym powiedział. Czy 
to nie umożliwi tworzenia nowych instytucji? Padały 
różne pytania na posiedzeniu komisji, np. o to, czy 
małe muzeum, istniejące gdzieś tam na Zachodzie, 
przy jakimś zakonie polskim, będzie miało prawo 
korzystać z tego rodzaju furtki. Oczywiście, każdy 
ma prawo skorzystać z dotacji celowej. Ale czy to 
muzeum będzie mogło korzystać również z tego in-
strumentu? Jeżeli rozporządzeniem obejmiecie te po-
ważne instytucje, o których rozmawialiśmy od daw-
na, czyli bibliotekę, instytut itd., to wszystko będzie 
jasne, ale nie wiem, czy nie wpadniemy w pułapkę 
setek aplikacji z różnych mniejszych ośrodków, które 
zajmują się dziedzictwem polskim. Panie Ministrze, 
czy ministerstwo bierze to pod uwagę?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
To sformułowanie o nowych instytucjach, o po-

wołaniu nowej instytucji, dotyczy tego, że będziemy 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego jesteśmy 
wdzięczni za to, że z taką inicjatywą państwo wy-
szliście, ponieważ w związku z tą ustawą chcemy 
rozwiązać istotny problem, z którym się borykamy 
już od lat, problem, który był również dyskutowany 
tutaj, w Senacie, w obecności marszałka Senatu i se-
natorów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Razem 
z przedstawicielami różnych resortów dyskutowali-
śmy na temat tego, jak można by było stworzyć nowy 
instrument pomagający instytucjom polskim działają-
cym poza granicami kraju, tym sprawdzonym, zasłu-
żonym instytucjom, i to nie tylko w taki sposób jak 
dotąd, czyli poprzez granty, które na ogół przyznaje 
się w drodze konkursu. No, np. takie zasłużone insty-
tucje kultury, jak Biblioteka Polska w Paryżu, Instytut 
Sikorskiego albo Instytut Piłsudskiego, w ramach tej 
walki o granty musiały rywalizować z instytucja-
mi powstałymi stosunkowo niedawno albo wręcz 
utworzonymi ad hoc i też działającymi za granicą. 
To było często dla takich zasłużonych instytucji do-
syć poniżające i nieefektywne. One często nawet nie 
mogły uzyskać tych grantów w drodze konkursowej 
ze względu na różne ograniczenia, finansowe i inne.

Głównym celem tej propozycji jest utworzenie jesz-
cze jednego, nowego instrumentu wspierania tych waż-
nych instytucji, a mianowicie instrumentu w postaci 
dotacji podmiotowej – nie celowej, na jakieś konkret-
ne działania, tylko podmiotowej. Te instytucje, które 
powstawały w ciągu ostatnich 200 lat, ze względu na 
trudną polską historię bardzo często budowane były 
poza etnicznymi granicami polskimi. Ponieważ pań-
stwo polskie nie istniało albo miało strukturę opre-
syjną, np. w czasie PRL, różne instytucje musiały po-
wstawać za granicą, tak żeby dbać o wolność słowa, 
o wolność druku, o wolność publikacji. Te instytucje 
borykają się dzisiaj z wieloma problemami. No, jed-
nak dokonują się zmiany pokoleniowe, już nie ma tej 
dawnej emigracji, ona już zanika, często pojawiają się 
konkretne problemy finansowe związane z utrzyma-
niem tych instytucji. Chodzi o to, żeby można było je 
wreszcie utrzymywać tak jak instytucje w kraju, tzn. 
poprzez dotację podmiotową – na etaty, na media, na 
utrzymanie budynków, na czynsze itd., itd.

Dotąd takiej możliwości nie mieliśmy. Te nara-
dy, które tutaj, w Senacie, się odbywały, pokazy-
wały mankamenty prawne, który mamy w Polsce. 
Brakowało instrumentu służącego do tego typu 
wsparcia, bo tylko wsparcie grantowe, tylko wspar-
cie w postaci dotacji celowej było możliwe. Nie było 
możliwości przyznania dotacji podmiotowych.

Odpowiadając już na pytanie pana marszałka, chcę 
powiedzieć, że wolą ministra, który rzeczywiście takie 
rozporządzenie będzie musiał po uchwaleniu i po pod-
pisaniu tej ustawy przez pana prezydenta wydać, jest 
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(sekretarz stanu J. Sellin) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Szanowny Panie Senatorze, jak najbardziej. 
Przygotowując się do wejścia tej ustawy w życie – 
mam nadzieję, że to nastąpi szybko – my już taką 
wstępną umowę o wsparciu Biblioteki Polskiej 
w Paryżu przygotowaliśmy. Jest podmiot francuski, 
jest Polska Akademia Umiejętności, no i minister-
stwo też by chciało w to współprowadzenie wejść 
i zagwarantować tej instytucji trwały byt, właśnie 
w postaci dotacji podmiotowej. Nie wiem, czy po-
winienem o tym z trybuny mówić, bo to jest jednak 
debata o publicznym charakterze, no ale chyba mogę 
powiedzieć, że być może będzie to pierwsza wyni-
kająca z treści tej ustawy umowa, którą zawrzemy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
To jest ustawa blankietowa.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Proszę?)
To jest ustawa blankietowa. Ministerstwo będzie 

miało dość duże możliwości, jeżeli chodzi o te in-
stytucje wsparcia. Ja pytałem o rozporządzenie. Czy 
pan minister może skonkretyzować te instytucje 
w tej chwili? Jeżeli nie, to ja chciałbym, żeby pan 
mi przekazał na piśmie projekt tego rozporządzenia. 
Bo po uchwaleniu ustawy ministerstwo musi szybko 
przygotować takie rozporządzenie. Ja może wymienię 
kilka instytucji – pan minister może to rozszerzy – 
które do tego wsparcia by się nadawały: oczywiście 
Biblioteka Polska w Paryżu, muzeum w Rapperswilu, 
instytut Sikorskiego, instytut marszałka Piłsudskiego. 
Czy pan by widział jakieś dodatkowe albo czy pan 
by skrócił tę listę?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Szanowny Panie Marszałku, mamy organizację, która 

już od dłuższego czasu działa i która się nazywa Stała 

musieli podpisywać umowy. Jeśli chcemy dostarczać 
dotacje podmiotowe, musimy podpisać z tymi insty-
tucjami zagranicznymi umowy o współprowadzeniu. 
Taka umowa oznacza, że tak naprawdę powołuje się 
nową instytucję, bo trzeba dać nowy statut, trzeba 
określić, kto jest od tego momentu organizatorem, itd. 
W tym sensie nie ma tutaj takiego zagrożenia, że będą 
tworzone kompletnie nowe instytucje. To będzie doty-
czyć tylko tych zasłużonych, starych instytucji, które 
chcąc uzyskać taką dotację podmiotową i być stale 
utrzymywane przez państwo polskie, będą musiały 
zawrzeć nową umowę o powołaniu instytucji o cha-
rakterze współprowadzonym. Zresztą wewnątrz kraju 
też zdarzają się takie sytuacje, że minister decyduje się 
na współprowadzenie jakiejś instytucji z samorządem 
i odtąd jest już 2 organizatorów. Podpisuje się umowę 
o współprowadzeniu, właściwie powołując nową insty-
tucję. To w tym sensie jest tu mowa o nowej instytucji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze jedno pytanie 
w takim razie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A nie, ktoś się jeszcze 

zgłaszał.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: No, oczywi-

ście.)
Marszałek Borusewicz, tak?
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Ja już dawno 

się zgłaszałam.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pani marszałek się 

zgłaszała, została pani zapisana.)
Najpierw mam na liście pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, w imieniu senackiej grupy przy-

jaźni polsko-francuskiej muszę zapytać, czy na tej li-
ście podmiotów, które będą mogły poprawić swoją sy-
tuację, jest także Biblioteka Polska w Paryżu. Myśmy 
już kiedyś podejmowali, zresztą z pana udziałem, 
pewne działania, żeby tak jakby ratunkowo uregulo-
wać tam chociażby płace, ale mieliśmy świadomość, 
że to jest proteza. Czy teraz, pod rządami tych nowych 
przepisów, sytuacja tej konkretnej instytucji może 
się poprawić?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.



123
60. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(sekretarz stanu J. Sellin) Bardzo często to one przez dziesiątki, a w niektórych 
przypadkach nawet setki lat, finansowały ubogich 
Polaków z kraju. To były stypendia, możliwość wyda-
nia jakichś publikacji, jakieś badania naukowe można 
było dzięki nim prowadzić. Dzisiaj jest taka sytuacja 
– to prawie trzydzieści lat niepodległej nowej Polski; 
mimo wszystko, z roku na rok jest coraz większa za-
możność naszego kraju – że musimy myśleć odważnie 
o tych instytucjach i nie bać się tego, że trzeba będzie 
jakieś środki wyłożyć i te instytucje utrzymywać. 
Chodzi po prostu o to, by odwdzięczyć się za to, co 
one robiły dla nas w czasie zaborów i w czasie PRL, 
kiedy u nas różnych możliwości działania nie było, 
nie było nawet możliwości prowadzenia różnych dzia-
łań kulturalnych czy badawczych. To oni w bardzo 
dużej mierze nam to zapewniali, te instytucje to nam 
zapewniały. Tak więc teraz trzeba się odwdzięczyć. 
Ze wstępnych naszych szacunków wynika, że to nie 
będzie – i państwo polskie na pewno na to stać – 
jakieś straszne bombardowanie nas wnioskami na 
niebotyczne sumy. Chyba mogę ujawnić, że wedle 
naszych wstępnych szacunków w pierwszym etapie 
funkcjonowania tej ustawy – chodzi o potrzeby, które 
będzie można zaspokoić i, być może, trzeba będzie 
zaspokoić – to będzie kwota rzędu 10 milionów zł 
rocznie. Naprawdę państwo polskie na to stać. Mówię 
o dotacjach podmiotowych. Oczywiście cały czas 
istnieje możliwość – Senat to robi, różne ministerstwa 
to robią, różne organy władzy publicznej to robią – 
sięgania po różne dotacje celowe, ale ja mówię o do-
tacji podmiotowej. I to jest ten rząd wielkości. Tak to 
dzisiaj szacujemy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Dziękuję.
Otrzymałem już odpowiedź na pytanie. 

Interesowało mnie właśnie, jak wyglądają global-
ne potrzeby i ile ewentualnie budżet będzie musiał 
przeznaczać środków. Tak że na to otrzymałem od-
powiedź.

Przy okazji jednak dopytam. Nie jest źle, jeśli 
Polonia w jakimś zakresie finansuje te instytucje, 
szczególnie ta Polonia w bogatych krajach. Czy wobec 
tego te rozwiązania nie będą zniechęcały do pewnej 
aktywności? Aktywności, która jest również mobili-
zująca dla tych społeczności i istotna. Krótko mówiąc: 
czy nie tworzymy nadmiernie łatwych warunków 
do tego, żeby uzyskiwać pomoc z Polski na rzecz 
tych instytucji, osłabiając aktywność społeczności 
Polonii? Dziękuję.

Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na 
Zachodzie. W skład tej organizacji wchodzą 23 instytu-
cje w Europie Zachodniej i w Ameryce, i chyba nawet 
w Australii. To jest, jak myślę, podstawa. Instytucje, które 
są tak dobrze zorganizowane, to są instytucje, które, jak 
sądzimy… Część z nich pewnie będzie chciała o takie 
wsparcie wystąpić. To będzie tak, że my nie będziemy 
nikogo uszczęśliwiać na siłę. Te instytucje będą same 
zgłaszać, że one potrzebują pomocy, i będą uzasadniać, 
dlaczego potrzebują pomocy, jakiej pomocy potrzebują 
itd. I wtedy ewentualna decyzja, czy ta pomoc będzie 
udzielona, czy nie, zapadnie. Te instytucje, które pan mar-
szałek wymienił… Nie jestem pewien, czy wszystkie 
z nich, ale część z nich na pewno jest w tej stałej konfe-
rencji. Tak więc przede wszystkim instytucje zrzeszone 
w tej stałej konferencji… Ale jest też kilka instytucji, 
które w tej stałej konferencji nie funkcjonują, ale, jak 
myślę, dorobek też mają znakomity i mogłyby zostać 
uwzględnione. Decyzje będą podejmowane na podstawie 
tego, że… To będzie aplikacja, to będzie zgłoszenie, to 
będzie chęć wejścia w taki układ z państwem polskim, 
można powiedzieć, jeśli chodzi o podzielenie się odpo-
wiedzialnością za instytucję. No bo to dotyczy nie tylko 
kwestii finansowania, ale też współodpowiedzialności za 
strukturę organizacyjną. Tak że w pewnym sensie to jest 
pozbywanie się jakiejś samodzielności działania – trzeba 
będzie się po prostu podzielić odpowiedzialnością za daną 
instytucję z państwem polskim.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja pociągnę ten wątek finansowy. 

Ta furtka, która się otwiera przed instytucjami kultu-
ry, urzędnikami, kierownikami urzędów centralnych 
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego również 
za granicą, daje im taki potężny oręż, także finanso-
wy. Chciałabym wiedzieć, jakie są w tym względzie 
możliwości, to znaczy czy budżet jest na to przygo-
towany. Czy będzie się zwiększał w razie konieczno-
ści, gdy się np. okaże, że takich potrzebujących jest 
więcej? Jak to w ogóle od strony finansowej wygląda?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Pani Senator, ja powiem tak. Większość tych in-

stytucji ma takie zasługi dla Polski i Polaków, że… 
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I jak to wygląda? To czy nie można tego finanso-
wać przez Polską Akademię Umiejętności? Czy my 
musimy tutaj stosować specjalną drogę, to znaczy tę 
ustawową?

I niech pan mi też powie… Inaczej. Czy będzie za-
bezpieczona sprawa interesów polskich? Inwestujemy, 
musimy mieć wpływ. Nie mówię o bezpośrednim 
wpływie na funkcjonowanie, ale na to, co w razie 
decyzji o likwidacji fundacji stanie się z majątkiem, 
szczególnie ze zbiorami. Czy pan nie sądzi, że tu istot-
ne byłoby, żeby popatrzeć w statuty tych fundacji? 
Bo to są przeważnie fundacje czy stowarzyszenia, 
nie wiem. Ale chodzi o to, żeby zabezpieczyć się 
przed możliwością utraty tych zbiorów przez Polskę. 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku, no właśnie pewna elastyczność 

tej ustawy powoduje, że my mamy możliwość podpi-
sywania umów o takiej współpracy i o współprowa-
dzeniu z podmiotami instytucjonalnymi i fundacjami, 
a nawet z osobami prawnymi. I my tak naprawdę 
chcemy doprowadzić do tego, aby w przypadku, 
o który pan marszałek pyta, fundacja nie zbankru-
towała, żeby ona dalej funkcjonowała, żeby była na-
szym partnerem, żeby do tego zagrożenia, o którym 
pan marszałek mówi, że państwo francuskie mogłoby 
coś przejąć wskutek zaprzestania działalności funda-
cji, nie doprowadzić. Taka fundacja to będzie nasz 
partner we współprowadzeniu dalej biblioteki polskiej 
w Paryżu.

A jeśli chodzi o sposób funkcjonowania i kon-
sumowania wspomnianego porozumienia z Polską 
Akademią Umiejętności, to pozwoli pan marszałek, 
że odpowiem na to pytanie na piśmie, bo nie jestem 
przygotowany, nie wiem, jak to dzisiaj w szczegółach 
wygląda.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

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

Chciałbym uzyskać sprecyzowanie, jeżeli chodzi 
o tok postępowania. Dodawany w art. 28 ust. 1a 
stanowi, że minister może przekazać pieniądze na 
zewnątrz, poza granice kraju. W art. 9a mowa o tym 
– tak najprościej – w jaki sposób. Czyli o rozporzą-
dzeniu. No i do tego dochodzi art. 21 ust. 2a, w któ-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Ja rozumiem, Panie Senatorze, ten punkt widze-
nia. Takie zagrożenie zawsze istnieje, ale my musimy 
się zmierzyć z realiami. Realia są takie, że ta część 
Polonii, która z pobudek ideowych, patriotycznych 
chciała wspierać te instytucje, jest coraz słabsza, 
a Polonia zarobkowa, która jest liczna, nie interesuje 
się tymi instytucjami. Tak więc wydaje się nam, że 
państwo polskie powinno po prostu podjąć to wy-
zwanie, poradzić sobie z nim i nie dopuścić do tego… 
Bo to dopiero byłby skandal, gdyby się okazało, że 
któreś z tych ważnych instytucji – choćby zebranych 
w tej konferencji, o której mówiłem, te 23 instytucje, 
ale nie tylko one – po prostu zakończyły działalność, 
rozsprzedały zbiory, powiedziały, że już nie stać ich 
na dalszą działalność, i cały dorobek, który jest, ar-
chiwów, bibliotek, budynków, struktur, czytelni, zo-
stałby roztrwoniony. Moim zdaniem nie możemy do 
tego dopuścić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja odniosę się do sprawy 

Biblioteki Polskiej w Paryżu, ponieważ jakieś 7 lat 
temu tu, w Senacie, zetknęliśmy się po raz kolejny 
z problemem finansowym biblioteki i przekazaliśmy 
duże pieniądze…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: 
Z Senatu?)

Tak, z Senatu.
A więc informuję przy okazji.
I był problem, w jaki sposób w związku z tym 

zabezpieczyć interesy polskie. Rozumiem, że pan 
minister też będzie myślał. Jeżeli przekazujemy pie-
niądze, inwestujemy, to musimy zabezpieczyć jakoś 
interesy polskie. Według prawa francuskiego zaprze-
stanie działalności fundacji powoduje, że majątek 
fundacji przechodzi na państwo francuskie. Są różne 
rozwiązania, ale tam jest takie rozwiązanie. Zapewne 
ono do dzisiaj funkcjonuje. W związku z tym wy-
myśliliśmy, żeby prowadzić tam Polską Akademię 
Umiejętności, przez którą będziemy to finansowali, 
bo to było finansowanie podmiotowe, którego nie 
mogliśmy tak bezpośrednio przekazać. Usłyszałem, 
że ten związek z Polską Akademią Umiejętności jest.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Tak.)
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(senator J. Czerwiński) burzyć. No, bo też państwo francuskie mogłoby się na 
to nie zgodzić, traktowałoby takiego pracownika jako 
pracownika delegowanego, tak jak naszych kierowców 
tirów. Tak więc chodzi o to, żeby jednak utrzymywać 
możliwość zatrudnienia człowieka, który tam pracuje, ma 
obywatelstwo francuskie i chce pracować na podstawie 
francuskiego prawa pracy. Ale państwo polskie… Tym 
prawem umożliwiamy utrzymywanie etatu takiej osoby, 
płacenie jej na podstawie francuskiego prawa pracy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Ministrze, przepraszam bardzo, ale będę 

dalej drążył ten temat tworzenia instytucji. Jak rozu-
miem… No, bo instytucja każdemu kojarzy się z tym, 
że są jakieś etaty, jakieś budynki i jakieś koszty. Jak 
rozumiem, wspomniana instytucja to będzie tylko 
czysty papier i nic więcej, tak? Czy jednak będzie to 
instytucja sensu stricto, czyli pomieszczenia, urzęd-
nicy, budżet i koszty?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Panie 
Marszałku, czy istnieje w Senacie możliwość odpowia-
dania na szczegółowe pytania przez współpracownika 
ministra, nawet z miejsca, gdzie siedzi? Bo panie…)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Oczywiście, że ist-
nieje.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Zaraz usłyszymy wykładnię regulaminu z ust sa-

mego marszałka.
(Senator Stanisław Karczewski: Co to za…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Można udzielić od-

powiedzi na piśmie.)
Potrzeba pańskiej wykładni, Panie Marszałku.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale do czego? Czy 

jest jakiś problem?)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Ja odpowiedziałem już na wiele pytań, ale w przy-

padku tego pytania wolałbym, żeby odpowiedział 
panu senatorowi profesjonalny urzędnik, który mi 
pomaga. Jest z nami pani wicedyrektor Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych Elżbieta Rogowska, która, jak sądzę, od-
powiedziałaby na to pytanie bardziej profesjonalnie 
niż ja. Czy jest taka możliwość?

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

rym mowa, że organizatorzy kultury mogą tworzyć… 
instytucje kultury mogą na podstawie umowy two-
rzyć inne instytucje kultury z siedzibą na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz mam pytanie: czy 
to jest warunek konieczny do tego, żeby, załóżmy, 
muzeum poza granicami kraju otrzymało pieniądze? 
Czy musi utworzyć z którąś z naszych jednostek nową 
instytucję kultury, czy może aplikować bezpośrednio 
o te pieniądze?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Wydaje mi się, że już…
(Senator Jerzy Czerwiński: Czy musi być ten sto-

pień pośredni?)
…w odpowiedzi na któreś z poprzednich pytań na 

to odpowiedziałem. Tu chodzi o tworzenie instytucji 
kultury w tym sensie, że z instytucją, która już funk-
cjonuje za granicą i nie ma póki co możliwości otrzy-
mywania dotacji podmiotowej, podpisujemy umowę 
o współprowadzeniu. I w tym sensie w momencie 
podpisania tej umowy tworzy się instytucja kultury. 
I dlatego ten mechanizm jest…

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie budynek, nie nowi 
ludzie, tylko sam papier, umowa, tak?)

Tak.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, tak.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Majer.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 

przepraszam, ale z punktu widzenia prawa polskiego, 
tak? Instytucje…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku… Czy 
mogę?)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, pan…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Z punktu widzenia prawa polskiego, ale z usza-

nowaniem… Bo na przykład…
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie mogę.)
…pracownik zatrudniony – no, trzymajmy się tego 

przykładu Biblioteki Polskiej w Paryżu – na podstawie 
umowy o pracę i zgodnie z francuskim prawem pracy 
będzie mógł dalej pracować na podstawie francuskiego 
prawa pracy. Tutaj też chodzi o to, żeby tego systemu nie 
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(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale się uśmie-
chacie z niedowierzaniem.)

(Wesołość na sali)
No, Panie Ministrze, może to spowodować poku-

sy, żeby np. stworzyć instytucje, zatrudnić ludzi do 
współpracy, np. z klubami „Gazety Polskiej” czy też 
z jakimiś innymi klubami. To są właśnie te obawy, 
bo ta ustawa daje państwu takie prawo. Tak nam się 
wydaje. I proszę o odpowiedź na pytanie, czy tak jest. 
Dopytuję, bo nie mamy rozporządzenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Raz jeszcze zada pytanie pan senator Jerzy 

Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
To będzie już moje ostatnie pytanie. Drążyliśmy 

to na posiedzeniu komisji, Panie Ministrze. No, kiedy 
przygotowuje się taki projekt, to oczywiście musi 
się przygotować propozycję budżetową. Prawda? No 
więc kiedy będzie rozporządzenie, będziemy wie-
dzieć, jakie środki będą potrzebne na zaspokojenie 
tych potrzeb, które będzie musiało zrodzić to rozpo-
rządzenie. W związku z tym… To będą 2 pytania. 
Pierwsze pytanie jest takie: czy została już wykonana 
jakaś praca w tym zakresie i o jakiej rocznej sumie 
w budżecie możemy mówić? Będzie przecież przy-
gotowany budżet państwa.

I drugie pytanie, z innej beczki. Ostrzegaliśmy, że 
może być bardzo dużo aplikacji w związku z tą usta-
wą, do powoływania instytucji. Pan minister twierdzi, 
że rozporządzeniem ministerstwo sobie z tym pora-
dzi. Ale pytanie – już takie konkretne – jest takie: 
czy do ewentualnego rozporządzenia jest wzięta pod 
uwagę któraś z instytucji zajmujących się ochroną 
dziedzictwa na Wschodzie? Pytam o to, bo to jest do-
syć istotne. Bo jest taka sprawa, o której rozmawiamy 
– od lat jestem w komisji emigracji – że nowa emigra-
cja polska nie za bardzo jest tym zainteresowana. Ja 
z bólem potwierdzam to, co pan powiedział, ale to już 
jest nasz problem i my wszyscy jesteśmy winni temu, 
że nie potrafimy przekonać tego nowego pokolenia do 
wartości, które niesie ze sobą dziedzictwo zostawiane 
w tych krajach i opieka nad tym dziedzictwem. To 
jest zupełnie inna historia, ale…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie. Dziękuję.)
Czy już, czy są jeszcze jakieś pytania?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: To w ta-
kim razie odpowiemy na piśmie.)

Może tylko szybciutko panu ministrowi podpo-
wiedzieć, ale to pan musi odpowiedzieć.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dobrze.)

(Senator Janina Sagatowska: Na piśmie można.)
Pani dyrektor może panu szybko podpowiedzieć, 

a pan może odpowiedzieć.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Aha, to 
może jednak na piśmie.)

Ale może być też na piśmie, jeśli pan…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Na jed-
ną odpowiedź na piśmie już się umówiliśmy, tutaj też 
będzie odpowiedź na piśmie.)

Przepraszam bardzo, ale nie śledziłem w tej chwili 
obrad. Kto zadał pytanie?

(Głos z sali: Kobiak.)
Aha, pan senator Kobiak.
Panie Senatorze, dostanie pan zatem odpowiedź 

na piśmie.
Dobrze. Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Jerzy Wcisła: Pani senator Zdrojewska.)
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Zwracam tylko uwagę na to, że odpowiedź na pi-

śmie trafi do nas już po głosowaniu, a w tym przy-
padku musimy podjąć decyzję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: A kiedy 
jest głosowanie?)

(Głos z sali: Na końcu.)
W każdym razie… Tak jak powiedział pan mar-

szałek Borusewicz, pan mówi o czymś innym, Panie 
Ministrze. Ja to rozumiem. Pan nam tłumaczy, do 
czego to jest, i ja te intencje i to wszystko też rozu-
miem. Jednak jest to sformułowane tak szeroko, że 
wzbudziło nasze obawy, zwłaszcza że to daje bardzo 
dużo możliwości. Zastanawialiśmy się nad tym, po 
co ma być tworzenie tych instytucji. Czy to… Nie 
mówię, że tak będzie, ale proszę nad tym się zasta-
nowić. No, może to być pokusa dla jakiejś władzy, na 
pewno nie dla waszej, ale może jakiejś innej, która 
później przyjdzie.

(Głos z sali: Dla waszej, dla waszej.)
Dla naszej władzy, tak.
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Majer. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Muzeum Polskie w Rapperswilu to bardzo ważne 
miejsce dla Polski i Polaków. Mam takie pytanie: na 
ile ta regulacja prawna przyczyni się do stabilizacji 
funkcjonowania tej placówki? Pytam, bo wiem, że 
władze Rapperswilu od jakiego czasu próbują jakby 
wypchnąć tę placówkę z zamku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No tak, ale to, Panie Senatorze, to nie jest pytanie 

dotyczące tej ustawy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
To znaczy ja powiem tak: oczywiście problemy 

Rapperswilu są innego rodzaju…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, rozmawiać 

można o wszystkim, ale to… Nawet może… No, ja 
mam wiedzę na ten temat, mogę później panu wszyst-
ko powiedzieć.)

Problemy Rapperswilu są innego rodzaju. Ale 
oczywiście to jest instytucja, która z dobrodziejstwa 
tej ustawy, jeśli zachce, będzie też mogła korzystać. 
Ale tam są inne problemy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To są inne zupełnie problemy. Ale nie rozszerzaj-

my dyskusji i zadawania pytań na tematy, których ta 
ustawa nie… No, obejmuje, ale to zbyt daleko idące 
szczegóły.

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, jeśli dobrze rozumiem… Tylko 

wtedy ta pomoc na nowych zasadach będzie możliwa, 
jeśli będzie tam współwłasność państwowa. Tak?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Podmiot… Macie to państwo zapisane: podmiot, 

za którym stoi minister albo kierownik urzędu cen-

(Senator Jerzy Fedorowicz: Chciałem tylko uzu-
pełnić, że tamte kraje są zamożne, a te kompletnie 
nie są.)

Ale nie, pan sobie odpowiada na pytania, Panie 
Senatorze. Pozwólmy na to panu ministrowi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Państwo Senatorowie, jeśli chodzi o budżet, to ja 

już mówiłem… Z naszego rozeznania – a ja myślę, że 
mamy dobre rozeznanie – wynika, że aplikantów będzie 
tylu i na takie kwoty, że prawdopodobnie to będzie lek-
ko dwucyfrowa kwota. Ja mówiłem o 10 milionach zł 
i prawdopodobnie będzie to mniej więcej tyle. Jeśli trze-
ba będzie te środki znaleźć w budżecie państwa jeszcze 
w tym roku – to znaczy część tych środków, bo przecież 
ten proces pewnie będzie się rozwijał stopniowo – to, jak 
myślę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
będzie w stanie taki ciężar udźwignąć. A od przyszłe-
go roku pewnie będziemy już uwzględniać te potrzeby 
w projekcie budżetu państwa na rok 2019.

Jeśli chodzi o Wschód, to tutaj jest trochę inna 
sytuacja, bo my mówimy o instytucjach emigracyj-
nych, o woli wspierania instytucji emigracyjnych…

(Senator Jerzy Fedorowicz: W projekcie tego nie ma.)
No tak, ja mówię o intencjach.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A, intencje.)
Organizacje polskie na Wschodzie są wspierane 

w inny sposób, bo to są… To nie są organizacje emi-
gracyjne, to są organizacje Polaków. Nie Polonii, tylko 
Polaków żyjących na Wschodzie, którzy dlatego żyją 
poza Polską, że granice się przesunęły. A więc to jest 
trochę inna sytuacja. Ale oczywiście, powtarzam, 
podstawą będzie aplikacja, podstawą będzie prośba, 
podstawą będzie wniosek. I każdy wniosek trzeba 
będzie rozpatrywać indywidualnie.

I tutaj jeszcze, odpowiadając na pytanie o to, kto 
będzie mógł być uwzględniony… No, my tutaj wyraź-
nie piszemy, że w rozporządzeniu będą uwzględnione 
priorytetowe zadania i cele przeznaczania środków 
finansowych z budżetu państwa. Chodzi o zadania 
priorytetowe w tym sensie, że dla instytucji, które 
mają naprawdę dorobek, potężne zasoby, jeśli chodzi 
o dziedzictwo kulturowe… Niektóre z tych instytucji 
były tutaj przez państwa senatorów wymieniane – i to 
są właśnie takie instytucje, o których na pewno warto 
pomyśleć. Nie chodzi o jakieś doraźne, jakieś przy-
padkowe instytucje, tylko o takie, które legitymują 
się długoletnim dorobkiem i cennym dorobkiem, jeśli 
chodzi o zbiory, o osiągnięcia, o dbałość, o polskie 
dziedzictwo kulturowe.

(marszałek S. Karczewski)



128
60. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(sekretarz stanu J. Sellin) strażnikami naszego dziedzictwa narodowego. Dzięki 
ich opiece, mecenatowi Polonii, polskiej emigracji te 
instytucje zachowały ciągłość istnienia i kontynuują 
działalność polegającą na sprawowaniu opieki nad 
spuścizną kulturową, historyczną, gromadząc zbiory, 
upowszechniając je oraz właśnie prowadząc działal-
ność kulturalną.

O ogromnych zasługach dla podtrzymania polskiej 
kultury narodowej, dla zachowania polskiego dzie-
dzictwa w krajach przebywania Polaków można by 
mówić bez końca. Dość wspomnieć, że wspomniane 
muzea, biblioteki, archiwa, zamki, pałace przechowu-
ją bezcenne narodowe zbiory świadczące o wielkim 
polskim wkładzie w cywilizacyjny dorobek państw 
i społeczeństw na całym świecie. Dlatego działalność 
tych polskich instytucji poza krajem jest polską racją 
stanu, naszym polskim interesem narodowym. To 
nam powinno zależeć, aby zgromadzone tam skarby, 
pamiątki, wszelkie ślady polskości odpowiednio za-
bezpieczyć, udostępnić ich recepcję. Niestety, tak jak 
tutaj już było mówione, te fundacje, organizacje, in-
stytucje prowadzone przez osoby prawne i prywatne, 
które zabezpieczają te archiwa, biblioteki, dzieła sztu-
ki, które kultywują polską tradycję narodową, obec-
nie znalazły się w trudnym położeniu, jeśli chodzi 
o sytuację materialną i finansową. Najkrócej mówiąc, 
z powodu wymierania dawnej emigracji – a nowa 
polska emigracja jest jeszcze na tzw. dorobku – te 
instytucje mają właśnie poważny problem z bieżącym 
funkcjonowaniem.

W świetle obowiązujących polskich przepisów 
podmioty prowadzące działalność w wymienionym 
zakresie, w tym m.in. zrzeszone w stałej konferencji 
muzeów, archiwów, bibliotek polskich na Zachodzie, 
mogą ubiegać się o udzielenie im pomocy finansowej na 
realizację konkretnych programów za pośrednictwem 
podmiotów krajowych, czyli organizacji pozarządo-
wych i innych podmiotów uprawnionych do prowa-
dzenia działalności pożytku publicznego, ale wła-
śnie w trybie postępowania konkursowego. Wsparcie 
to udzielane w ramach dotacji celowej, m.in. przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także 
przez Senat, okazuje się już dzisiaj niewystarczające.

Ponadto w ramach pomocy finansowej naszego 
państwa finansowane są, tak jak wspomniałem, kon-
kretne zadania, konkretne wystawy, realizowane są 
konkretne cele. Czyli państwo polskie wspiera do-
tychczas te instytucje w ramach tzw. grantów. Czyli 
zasłużone instytucje emigracyjne występują o dotację 
celową na realizację swoich konkretnych działań, ale 
muszą zmierzyć się z setkami innych wniosków in-
stytucji nowo powstałych, które potrzebują pieniędzy 
na organizację jakiegoś festiwalu, wystawy, konkursu 
polonijnego lub na coś w tym rodzaju. Czas więc 

tralnego. Nawet jednostki samorządu terytorialnego 
mogą się zainteresować jakąś taką instytucją i spró-
bować współprowadzić, współfinansować taką insty-
tucję. Choć trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić to, że 
taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, bo np. marsza-
łek województwa wielkopolskiego musiałby pewnie 
znaleźć instytucję, która ma wyłącznie zbiory wiel-
kopolskie. Tak? A trudno takie instytucje gdzieś na 
świecie znaleźć. Ale teoretycznie to też jest możliwe.

Wydaje mi się jednak, że to będzie dotyczyło 
głównie mojego ministerstwa, że te aplikacje będą 
dotyczyły mojego ministerstwa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale, Panie 
Ministrze, chodzi mi o to, czy warunkiem udzielenia, 
podpisania takiej umowy jest współwłasność i tym 
samym współzarządzanie.)

Tak, trzeba będzie podpisać umowę o współpro-
wadzeniu, żeby można było przekazywać środki fi-
nansowe. To jest tak, jak jest dzisiaj wewnątrz kraju 
– jeśli minister chce dać dotację podmiotową jakiejś 
instytucji kultury, która dotąd była instytucją samo-
rządową, to trzeba podpisać umowę o współprowa-
dzeniu tej instytucji. My możemy dać każdej insty-
tucji dotację celową, ale dotację podmiotową tylko 
instytucjom, które są współwłasnością ministerstwa.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czesława Ryszkę. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Uchwalamy bardzo ważną senacką ustawę o or-

ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
ustawę, która odnosi się do ponad 15 milionów na-
szych rodaków mieszkających poza krajem, emigran-
tów z Zachodu i Północy. Wiadomo, że z powodu za-
borów, powstań, zmian granic, emigracji wojennych, 
politycznych, ekonomicznych, w wyniku 2 wojen 
światowych, a następnie z powodu 50 lat PRL, kiedy 
nie było wolności słowa, poza naszymi granicami 
powstały i działają liczne polskie instytucje kultury – 
muzea, biblioteki, stowarzyszenia, fundacje – będące 
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(senator C. Ryszka) Powstała tam katolicka szkoła, internat dla polskiej 
młodzieży z rodzin uchodźców i emigrantów pol-
skich, klasztor, piękny kościół, świątynia pod wezwa-
niem Miłosierdzia Bożego. Ojciec Józef Jarzębowski, 
wybitny marianin, miłośnik historii, znawca szcze-
gólnie powstania styczniowego, zgromadził w tym 
pałacu bardzo cenne eksponaty, m.in. dawną broń 
z Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, francu-
skie, portugalskie, polskie tkaniny, arrasy, barokowe 
obrazy, sztukę sakralną, medale. Księgozbiór liczył 
15 tysięcy woluminów, w tym wiele starodruków. 
Były tam dokumenty polskich królów, papieskie bulle, 
listy bohaterów narodowych. Przed ponad pół wieku 
w pałacu Fawley Court gromadziła się Polonia an-
gielska – w każdy weekend przyjeżdżali tam z okazji 
świąt kościelnych, narodowych. No, niestety ojcowie 
marianie po upadku szkoły nie unieśli finansowania, 
remontów tego pałacu. Unikalna placówka została 
sprzedana, utracono lub rozproszono bezcenne pa-
miątki.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niniejsza ustawa 
bardzo dobrze wpisuje się w obchody jubileuszowego 
roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Rządzący pragną położyć szczególny nacisk na 
zachowanie i propagowanie polskiej kultury zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Nie mam wątpliwości, że ta 
senacka ustawa będzie miała wymiar nie tylko sym-
boliczny. Państwo, które myśli o przyszłości, musi 
dbać o przeszłość, która jest fundamentem naszej 
tożsamości i patriotyzmu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I teraz pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo 

proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie i Panowie Senatorowie, Panie Marszałku, 

przede wszystkim, chciałabym powiedzieć, że ja nie 
będę odnosiła się do intencji senatorów, bo myślę, że 
one były bardzo szlachetne.

Rzeczywiście jest tak, że jest problem prawny 
dotyczący tych instytucji, ale ja mam wątpliwości 
nie co do tego, czy to rozwiązanie jest najlepsze, ale 
co do tego, czy ono w ogóle jest dobre. I tylko z tego 
powodu, że ono jest tak ogólne… Nawet pan mar-
szałek Borusewicz nazwał je blankietowym. Ono 
zezwala na bardzo wiele, co może spowodować, że 
będzie nadużywane i wykorzystywane do różnych 
celów. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Były 
kiedyś podobne sytuacje, ale chodziło nie o ustawę, 
tylko o jakieś rozporządzenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Wtedy próbowano w ramach współ-
prowadzenia fundacji przekazywać pieniądze. I z tego 

najwyższy, aby niepodległa i zamożniejsza Polska po-
mogła w sposób trwały tym instytucjom, które mają 
ogromne zasługi historyczne i kulturalne, a nierzadko 
właśnie znalazły się w tej trudnej sytuacji finansowej. 
Nie było to możliwe na gruncie dotychczasowej usta-
wy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej z 1991 r. Niniejsza ustawa usuwa przeszkody 
prawne w celu zapewnienia stałej czy doraźnej po-
mocy finansowej dla polskich instytucji kultury w ra-
mach sektora finansów publicznych, czyli z budżetu 
państwa. Chcemy doprowadzić do tego, aby wiele 
z tych instytucji otrzymało trwałe zabezpieczenie 
swojej działalności, otrzymało dotację podmiotową 
na utrzymanie konkretnej substancji materialnej, na 
remonty, na etaty pracownicze.

Tutaj już wspomniano o tym, że po uchwaleniu 
tej ustawy to minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego wyda odpowiednie rozporządzenia, w których 
określi zakres zadań objętych mecenatem państwa, 
szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania, 
przekazywania i rozliczania tych dotacji celowych, 
dofinansowania dla podmiotów prowadzących dzia-
łalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

Mam nadzieję, że po uchwaleniu tej ustawy nie doj-
dzie do takiej sytuacji, jak ta, w której omal nie utra-
ciliśmy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, i nie zda-
rzy się to, co dotknęło pałac Fawley Court w Anglii. 
W kilku zdaniach odniosę się do tych 2 przykładów. 
Padło pytanie… Pan marszałek pozwoli, że właśnie 
w dyskusji wspomnę o tym, że Muzeum Polskie 
w Rapperswilu znajdujące się w dwunastowiecznym 
zamku, wynajętym Polakom za symboliczną opła-
tą, założył w 1870 r. Władysław Plater, który wraz 
z kilkoma tysiącami polskich wygnańców po klęsce 
powstania styczniowego właśnie w Rapperswilu się 
osiedlił. Zgromadził tam pamiątki narodowe, dary 
emigrantów, obrazy, rzeźby, militaria, mapy, pokaźny 
księgozbiór cennych książek, rzeczy związane z wiel-
kimi postaciami naszej historii. Ogromna biblioteka 
liczy prawie 100 tysięcy tomów. Muzeum stało się 
centrum myśli niepodległościowej, ośrodkiem pracy 
organicznej, kształciło i uświadamiało Polaków, ale 
nie tylko Polaków, o historii Polski. Stało się takim 
ważnym dorobkiem, polskim dorobkiem naukowym 
i kulturalnym. No, dzisiaj temu muzeum grozi upa-
dek, a może nawet zagłada. Myślę, że dzięki tej usta-
wie do tego nie dojdzie.

Ten drugi przykład jest niestety bardziej smut-
ny. Taka zagłada dotknęła przepiękny pałac Fawley 
Court, w którym w czasie II wojny światowej armia 
brytyjska szkoliła polskich cichociemnych. W 1953 r. 
ten historyczny zespół pałacowo-parkowy położony 
nad Tamizą zakupiło zgromadzenie ojców marianów. 



130
60. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej

(senator B. Zdrojewska) może później skutkować jakimiś protestami ze strony 
Polonii. Tego się spodziewam. Obym się myliła. Nie 
mogę poprzeć tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Grzegorz 

Czelej złożył swoje przemówienie w dyskusji do pro-
tokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przypominam państwu senatorom, że zgodnie 
z wcześniejszą zapowiedzią do łącznej debaty nad 
punktami od 12 do 15 porządku obrad przystąpimy 
w piątek, czyli jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rencie socjalnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 806, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 806 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozda-

nie z prac Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przeprowadzonych w dniu dzisiejszym 
nad ustawą o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Szanowni Państwo, celem ustawy jest podniesie-
nie wysokości renty socjalnej do najniższej renty z ty-
tułu całkowitej niezdolności do pracy. Konsekwencją 
podniesienia kwoty renty socjalnej będzie podniesie-
nie związanego z nią świadczenia przysługującego 
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Prawo do podwyższonej renty socjalnej ma przy-
sługiwać od 1 czerwca bieżącego roku, z tym że do 
sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej 
wysokości, a we wrześniu 2018 r. nastąpi ich wy-
równanie. Aby umożliwić wypłatę wyższych rent 
socjalnych w 2018 r., prezes ZUS zyskał uprawnienie 
do dokonania odpowiednich przeniesień planowanych 
wydatków budżetowych w ramach części 73 „Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych”.

Ustawa ma wejść w życie 1 września, z mocą 
wsteczną – od dnia 1 czerwca 2018 r.

Podczas prac nad niniejszą ustawą w dniu dzi-
siejszym głos zabierali między innymi pan senator 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

powodu organizacje polonijne podniosły ogromny 
protest, bo część poczuła się pomijana. I być może, 
prawdopodobnie – tak przewiduję – tak samo będzie 
w tym przypadku.

Kolejna sprawa. Wracam do tematu Rapperswilu. 
To nie jest tylko kwestia pieniędzy. To jest po prostu 
kwestia prawna i kwestia stosunków z samorządem. 
Państwu jest trudno zrozumieć, że samorząd w in-
nych krajach ma swoje prawa. W Polsce też ma. Tak 
to po prostu wygląda. Samorząd powiedział „nie”, 
jakaś gmina to uchwaliła i trudno. Nic nam do tego. 
Jest to ogromny problem prawny. Jak rozumiem, nie 
ma postulatu, żeby kupić zamek. Prawda? Nie wiem, 
może będzie.

Następna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwa-
gę, to kolejna propozycja ministerstwa kultury, która 
ma skutki dla budżetu. Ja się dziwię, naprawdę się 
temu dziwię. Ale to skutkuje. Będzie zgoda mini-
sterstwa. Jest to kolejna propozycja, która skutkuje 
wydatkami. Ja naprawdę nie wiem, jak państwu te 
budżety rosną. Nie widzę oszczędności, a ciągle wi-
dzę wzrost wydatków.

(Senator Czesław Ryszka: Przestaliśmy kraść.)
Proszę?
(Senator Czesław Ryszka: Przestaliśmy kraść.)
(Głos z sali: Wystarczy nie kraść, żeby były pie-

niądze.)
(Senator Jarosław Duda: Pięćset na niepełno-

sprawnych.)
Przepraszam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie 

przeszkadzać pani senator. Pani Senator, proszę kon-
tynuować.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja uważam, że jak pan senator mówi, że przestał 

kraść… Ja bym nie mówiła takich rzeczy na pana 
miejscu, Panie Senatorze. Naprawdę.

(Wesołość na sali)
Tak pan senator powiedział. „Przestaliśmy kraść”. 

Tak pan powiedział.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 

wróćmy już do tematu, do meritum, do faktów. Proszę 
nie przeszkadzać pani senator.)

(Głos z sali: Prawdę mówi…)
Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Wracając do meritum, powiem tak. Nie zostałam 

przekonana, chociaż miałam tutaj dobrą wolę.
(Głos z sali: Ciii…)
Nie zostałam przekonana i obawiam się, że to 

może mieć takie skutki, o jakich mówię. Chodzi 
o dowolność, uznaniowość – co jest bardzo niedo-
bre i niestety charakterystyczne dla obecnej władzy 
– przyznawanie środków i nietransparentność. To 
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(senator sprawozdawca R. Majer) (Senator Grażyna Sztark: Dobrze, to już dziękuję.)
Ale nie, to było pytanie do pana senatora spra-

wozdawcy.
(Senator Grażyna Sztark: Tak, ale już wycofuję 

je na razie, bo…)
(Rozmowy na sali)

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Pani Senator! 280 tysięcy osób, 
zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, obejmie niniejsza regulacja. 
Dziękuję.

Senator Grażyna Sztark:
A jaka to jest kwota ogólna?

Senator Ryszard Majer:

W roku bieżącym będzie to 315 milionów, w roku 
przyszłym – 530 milionów.

(Senator Grażyna Sztark: 540, tak?)
(Senator Mieczysław Augustyn: 530.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Czy jeszcze są jakieś pytania do pana senatora?
Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd i po-

słów. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Tak.)

A mamy… Bardzo proszę. Pani Minister, bardzo 
proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałabym z tego miejsca podziękować 

członkom Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, którzy brali udział dzisiaj w debacie, 
w bardzo merytorycznej debacie, i jednogłośnie po-
parli przedłożony projekt ustawy, której celem jest 
właśnie podniesienie renty socjalnej do 100% najniż-
szej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 
Dziękuję bardzo.

Augustyn, pan senator Rulewski, pan przewodni-
czący senator Duda. Wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek zgłosił wiceprzewodniczący komisji, pan 
senator Szymański.

Dyskusja nad ustawą… Właściwie nie było spo-
rów co do istoty podniesienia tej kwoty. To wychodzi 
naprzeciw postulatom środowiska osób niepełno-
sprawnych. Dyskusja toczyła się wokół sprawy ewen-
tualnego umożliwienia tym osobom, które otrzymują 
rentę socjalną, dodatkowego zarobkowania, co w tej 
chwili, w obecnym systemie prawnym, jest nie do 
końca możliwe, bo są to osoby z orzeczeniem o cał-
kowitej niezdolności do pracy. Rozmawiano także 
o kwotach ubruttowienia, czyli o opodatkowaniu tych 
rent, bo w istocie można by je też traktować jako 
świadczenie z systemu pomocy społecznej. W 2003 r., 
kiedy renta socjalna wychodziła z systemu pomocy 
społecznej do systemu ubezpieczeń społecznych, zo-
stała ubruttowiona.

W informacji, której udzieliła podczas posiedzenia 
komisji pani minister Elżbieta Bojanowska, poinfor-
mowała nas, że rentę taką obecnie pobiera w naszym 
kraju 280 tysięcy osób. Planowany wzrost środków 
z budżetu państwa na wydatkowanie na ten cel w roku 
bieżącym wyniesie 315 milionów, z kolei w roku przy-
szłym będzie to ponad 530 milionów.

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. I ja dziękuję panu, 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?
Pani senator Sztark.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy wiadomo, ile osób obejmie 

ta ustawa?

Marszałek Stanisław Karczewski:
To już koniec?
(Senator Grażyna Sztark: Proszę?)
Już koniec pytań? Już?
(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Tak? 280 tysięcy?)
Ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Czy jeszcze…
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494 tysiące zł. Do tej kwoty musimy dodać w tym 
roku 315 tysięcy. W kolejnym roku powiększy się 
to o 540…

(Głos z sali: Milionów.)
Milionów. Przepraszam.
Teraz 315 milionów i 540 milionów w kolejnych 

latach.
(Senator Jarosław Duda: Czyli 3,5 miliarda 

w przyszłym roku.)
Tak jest.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję bardzo.)

Na drugie pytanie będzie odpowiedź w później-
szym terminie.

(Senator Jan Filip Libicki: Przy następnym punkcie?)

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

Chciałabym powiedzieć, że za moment będzie roz-
patrywany kolejny punkt posiedzenia Senatu, jakim 
będzie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ona w jesz-
cze szerszym zakresie dotyczy rozwiązań, których 
oczekują osoby protestujące. One oczekują wsparcia 
w formie pieniężnej, a my dajemy pakiet rozwiązań 
w formie rzeczowej.

(Senator Jan Filip Libicki: Rozumiem,  że wte-
dy będę w prawie, jak zadam to pytanie. Tak, Panie 
Marszałku?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze raz, przepraszam.
(Senator Jan Filip Libicki: Czy wtedy będę w pra-

wie? Ja się zgadzam z tym, że swoim pytaniem wy-
kroczyłem poza materię. Ja się z panem marszałkiem 
zgadzam. Rozumiem, że kiedy w następnym punkcie 
ponowię to pytanie, to wtedy będę już uprawniony. Tak?)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę 

o zabranie głosu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do pani minister.
Czy ktoś z państwa…
Pan senator Duda. Bardzo proszę.
Później pan senator Libicki.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym, żebyśmy się dobrze zro-

zumieli. Pani senator Sztark, jak rozumiem, pytała nie 
o to, o ile to jest więcej, tylko o to, ile kosztuje dzisiaj 
renta socjalna. Zrozumieliśmy, że w tym roku będzie 
na jej podniesienie trzysta ileś milionów, a w przy-
szłym roku 500. A jaki jest łączny koszt?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani Minister, momencik.
Pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam takie pytanie. Nie da się tutaj 

nie zauważyć, że to wszystko dzieje się w kontekście 
protestu, który odbywa się w Sejmie. To jest realizacja 
pierwszego, zasadniczego postulatu, który stawiają oso-
by protestujące. Jest też drugi postulat, punkt – w zasa-
dzie są 2 główne postulaty – który dotyczy świadczenia 
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Jak ro-
zumiem, między protestującymi a państwem trwa dys-
kusja, czy to ma być przekazywane w formie rzeczowej, 
czy w finansowej itd. Jaki jest w tej chwili stan rozmów 
między stroną rządową a protestującymi? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, ja rozumiem pana troskę, ale to py-

tanie wykracza poza omawiany punkt porządku obrad.
Jak pani minister będzie chciała odpowiedzieć, to 

bardzo proszę, ale nie ma takiego obowiązku. Bardzo 
dziękuję.

(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo dziękuję, Panie 
Marszałku, za wyrozumiałość.)

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj na renty 

socjalne rząd wydatkuje 2 miliardy 745 milionów 
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Jednak największą grupę stanowią ci, którzy opie-
kują się niesamodzielnymi, w większości starszymi, 
ludźmi i łączą to z pracą zawodową – to jest blisko 
61% wszystkich rodzin opiekujących się niesamo-
dzielnymi. Oni dostają tak naprawdę najmniejszą po-
moc. A ja twierdzę, że to są najdzielniejsi z dzielnych, 
to są ci, którzy równolegle walczą o swoją przyszłość 
i o przyszłość swoich bliskich. Jednocześnie. To nie 
jest łatwo pogodzić. Jakoś zrozumieliśmy, że oso-
ba, rodzina, która opiekuje się dzieckiem, musi mieć 
cały pakiet wsparcia, które określaliśmy w tej Izbie 
jako flexicurity, czyli taki, który daje bezpieczeństwo 
i jednocześnie wsparcie. Tego nie ma dla osób, które 
łączą pracę zawodową z opieką. To jest w tej ustawie 
o pomocy osobom niesamodzielnym. Wiemy o nie-
których posunięciach, planach ministerstwa, to jest 
żeby powstawały ośrodki dziennego pobytu, bardzo 
potrzebne, żeby powstawały innego typu placówki, 
chociażby mieszkania chronione. Dobrze, ale tak na-
prawdę większość chce, żeby możliwe było opieko-
wanie się jak najdłużej swoimi bliskimi we własnym 
domu. Tamte placówki są potrzebne chociażby po to, 
by móc realizować opiekę wytchnieniową, niezbędną, 
ale najbardziej potrzeba wsparcia rodzin w opiece 
nad niesamodzielnymi w domu. To jest postulat całej 
Europy, tzw. dezinstytucjonalizacji opieki.

Nie idźmy w kierunku instytucji, choć ich mamy 
siedmiokrotnie mniej niż np. w Niemczech, więc to 
jest ogromna luka. Nie róbmy tego tylko własnymi 
rękami. Ja wiem, że jest część osób przywiązanych do 
takiej myśli, że tylko państwowe działania są słuszne 
i dobre. Nie, uruchommy tę drugą nogę – tu akurat 
pan marszałek i pan minister są z ochrony zdrowia – 
tę drugą nogę białej gospodarki, jaką powinien być 
sektor opieki, z bardzo dobrą ofertą, tak jak prywatna 
służba zdrowia w wielu zakresach ma dobrą ofertę dla 
pacjentów. Mało kto wie, że to właśnie firmy z zakre-
su ochrony zdrowia są najliczniejszymi firmami pry-
watnymi, które powstały w Polsce po transformacji.

Jest na to szansa, są na to międzynarodowe wzory. 
Ale rodziny już dziś pozwoliłyby rozwinąć ten sektor, 
gdyby były na to pieniądze. Bez publicznego wsparcia 
to nie będzie możliwe. To jest kolejny ruch, który 
jest przed nami. Skąd na to wziąć pieniądze, jak je 
zaadresować – ta dyskusja powinna się jak najszyb-
ciej rozpocząć, ponieważ już za chwilę wielki wyż 
demograficzny lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
stanie się wyżem seniorów i z każdym rokiem przy-
bywać będzie także w tej grupie osób wymagających 
wsparcia.

Często to powtarzam i tym chciałbym zakończyć: 
Polacy dzięki działaniom różnych rządów od wielu 
lat, dzięki przemianom, które w Polsce się dokonały, 
mają coraz większy apetyt na starość, nie boją się 
tak bardzo starości. To, czego się boją, to zależność, 
utrata autonomii, niesamodzielność. Wyjdźmy temu 

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Ja jeszcze wzmocnię to, co chciał pewnie wyrazić 
w swoim pytaniu pan senator Libicki. To jest przedło-
żenie zarówno poselskie, jak i rządowe, w sensie for-
malnym. Ale tak naprawdę całe dobro, które wynika 
z nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, zawdzięczamy 
protestującym w Sejmie, osobom niepełnosprawnym 
i ich bliskim. Trzeba z tej mównicy powiedzieć, że 
zrobili dobrą robotę i robią dobrą robotę. Upominając 
się o prawa najsłabszych, zwracają naszą uwagę na 
liczne powinności, jakie mamy wobec osób niepełno-
sprawnych, powinności, które powinno brać na siebie 
państwo chcące kierować się ideami humanitarnymi, 
prawami człowieka.

Dlatego dzisiaj jest ważny dzień. To jest ich czę-
ściowe zwycięstwo. Byłem tam wczoraj i byłem kilka 
razy wcześniej. To nie jest gra. To nie jest zabawa. 
To jest wielkie napięcie, to jest wielka determinacja 
ludzi, którzy mają prawo do życia w spokoju i godzi-
wych warunkach. Nie prosili, nie chcieli tego tylko 
dla siebie i dla swoich bliskich, chcieli, jak słyszymy 
w tej sprawie, dla 280 tysięcy innych ludzi. Cieszę się, 
że przynajmniej w tym fragmencie głos z parlamen-
tu, taki dramatyczny krzyk, choć momentami tylko 
niemy, okazał się skuteczny. Niełatwo jest to mówić 
politykowi, ale… Czasem trzeba takich momentów. 
Platformie swego czasu trzeba było takiego momen-
tu i PiS-owi też, jak widać, trzeba było takiego mo-
mentu, ażeby zrozumieć sytuację tych ludzi. A więc 
oczywiście popieram to przedłożenie, dobrze, że jest. 
Ono w części poprawi sytuację osób niesamodziel-
nych, tych z tego 1 miliona 280 tysięcy osób. To nie 
jest dużo. Tym, którzy myślą, że te niepełnosprawne 
osoby dostaną nie wiadomo co, polecam, niech spró-
bują za to przeżyć, a to jest brutto, niech spróbują, 
i jeszcze się leczyć, jeszcze rehabilitować. To nie jest 
coś wielkiego, ale dobrze że jest, że jest więcej niż 
było, że jest poprawa. To trzeba popierać. 

Ale z drugiej strony, trzeba też zauważyć – 
w Senacie mamy do tego szczególny tytuł, bo tutaj 
przez lata rodził się projekt ustawy o pomocy osobom 
niesamodzielnym, który czwartego został złożony do 
laski marszałkowskiej w Sejmie – że ta populacja, 
nazwijmy to, ta grupa osób niesamodzielnych, czyli 
tych z najcięższymi dysfunkcjami, liczy sobie ponad 
1 milion osób i że sytuacja tych ludzi jest bardzo 
zróżnicowana ze względu na ich możliwości, a jeszcze 
dodatkowo i krzyżowo, powiedziałbym, ze względu 
na możliwości ich rodzin i ich opiekunów. Obie te 
sytuacje trzeba równolegle brać pod uwagę, jeśli chce-
my poprawić los tych osób. Ta grupa, o której dzisiaj 
mówimy, jak łatwo policzyć, to około 30% wszystkich 
zainteresowanych zmianami w tym zakresie. 
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(senator M. Augustyn) Inne rozwiązanie, które wprowadziliśmy dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych, to jest to, które dało 
opiekunom tych osób prawo do zasiłku dla osób bez-
robotnych bądź, po spełnieniu warunków, prawo do 
świadczenia przedemerytalnego. Chodziło o to, aby 
osoby te nie zostawały po śmierci swoich najbliż-
szych bez zabezpieczenia. Uznaliśmy, że ten okres 
sprawowania opieki należy uznać za pracę i osoby te 
nabywają te prawa jako osoba, która nabyła prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych, albo osoba, która w szcze-
gólnych okolicznościach może skorzystać z prawa do 
świadczenia przedemerytalnego.

Proszę państwa, w latach 2015–2017, jak wynika 
z danych ministerstwa rodziny, wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych wzrosło kwotowo o mniej wię-
cej 3 miliardy zł. Zawsze można zastanawiać się, 
czy to jest wystarczająca kwota i odpowiedź będzie 
brzmiała: niewystarczająca. Ale jest to kwota zna-
cząca, duża, poprawiająca obiektywnie ich sytuację.

Nadto uchwalony został program „Za życiem”. 
O ile pamiętam, w roku ubiegłym koszt tego progra-
mu to ok. 0,5 miliarda zł, a w przeciągu 5 lat 3 mi-
liardy 100 milionów zł będzie kosztował ten program, 
który właśnie jest skierowany do osób z różną nie-
pełnosprawnością.

Dalej warto jednak wymienić i warto przypo-
mnieć, że zwiększają się kwoty na finansowanie śro-
dowiskowych domów samopomocy, co daje możli-
wość tworzenia w gminach wiejskich ośrodków dla 
osób niepełnosprawnych na znacznie większą skalę 
niż jeszcze w latach ubiegłych.

Od 1 marca wypłacono rencistom roczne wy-
równanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
z mocą wsteczną od 1 marca 2017 r.

Dlaczego podaję te wszystkie dane? Po to, żeby 
pokazać, że w ostatnich latach te zmiany poprawiają-
ce sytuację osób niepełnosprawnych, nieuzależnione 
od żadnych sprzeciwów, protestów, ale wynikające 
oczywiście z głosów tego środowiska, były przyjmo-
wane. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że potrze-
by w tym zakresie są ogromne i dlatego zapowiedzi 
i działania ze strony ministerstwa rodziny, które zmie-
rza do uporządkowania przede wszystkim orzecznic-
twa w sprawie osób niepełnosprawnych, są bardzo 
ważne. Myślę, że niedługo Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej będzie mogła debatować 
nad projektem w tej sprawie przygotowanym przez 
ministerstwo, bo to jest rzeczywiście niezmiernie 
ważna sprawa dla uporządkowania tej sfery.

Kolejną istotną sprawą jest rehabilitacja. Ale jeżeli 
mówimy o rehabilitacji, to również w tym kontekście, 
żeby przywracać kogo tylko można do zatrudnienia 
po to, żeby osoby niepełnosprawne po rehabilitacji, 
po odpowiednim leczeniu mogły być jak najbardziej 
samodzielne, bo to jest naszym celem. Naszym ce-
lem nie powinno być to, żeby jak największej liczbie 

lękowi naprzeciw jak najszybciej. Ta ustawa lęki pew-
nej grupy z tego zakresu troszeczkę będzie łagodziła. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta ustawa nie budzi moich wątpliwości, dlatego 

postawiłem wniosek, aby ją przyjąć bez poprawek. 
Ale postanowiłem wystąpić, dlatego że w tej dysku-
sji, w tej debacie poza Senatem, w Sejmie, ale także 
w mediach pojawiają się takie informacje, że ta usta-
wa i inne rozwiązania, o których za chwilę będzie-
my rozmawiać, to są rozwiązania wymuszone przez 
osoby, które protestują w Sejmie. Otóż warto zauwa-
żyć, że renta socjalna została podwyższona znaczą-
co – oczywiście mamy świadomość tych proporcji 
– w roku ubiegłym, a także w roku bieżącym, a te-
raz mamy do czynienia z kolejnym podwyższeniem 
i wyrównaniem jej do minimalnej emerytury, czyli 
do ponad 1 tysiąca zł. Mam oczywiście świadomość, 
że kwoty nie są oszałamiające, ale wskazuję na to, że 
robiliśmy tutaj pewne rzeczy bez protestu. Protest 
jest wydarzeniem istotnym, on być może mobilizuje, 
chociaż wolałbym, żeby protestujący zgłosili się np. 
do senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, czego nie zrobili. Dotąd wszelkie tego 
rodzaju prośby ze strony osób niepełnosprawnych 
i innych środowisk w innych sprawach zawsze były 
wysłuchiwane i chętnie się spotykaliśmy, nigdy z na-
szej strony nie było odmowy. Ale wracam do tego, że 
jeżeli chodzi o rentę socjalną, to ona była podwyższa-
na, a teraz będzie podwyższona w sposób znaczący.

Chciałbym też przypomnieć inne rozwiązania, 
które bez tego sprzeciwu i bez tego, co ma miejsce 
obecnie w Sejmie, zostały… mają duże znaczenie 
dla osób niepełnosprawnych. To jest, po pierwsze, 
program 500+, dlatego że kwota, która umożliwia 
objęcie nim pierwszego dziecka, jeżeli jest ono nie-
pełnosprawne… Jest znacznie wyższy próg docho-
dowy, o 50%, niż w przypadku dzieci zdrowych, bo 
to jest 1 tysiąc 200 zł. Co to oznacza? To oznacza, 
jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, że w pierwszym roku funk-
cjonowania programu 500+ niemal 900 milionów zł 
zostało skierowanych do rodzin z dziećmi niepełno-
sprawnymi, a w następnym roku ta kwota wynosiła 
1 miliard 400 milionów zł.
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(senator A. Szymański) Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Nie udawajmy jednak, Panie Senatorze Szymański, 

że te ustawy, które dzisiaj procedujemy, zarówno ta 
o rencie socjalnej, jak i ta, która się pojawi w następ-
nej kolejności, a mianowicie ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, pojawiły się tutaj zupełnie 
zgodnie z kalendarzem przewidzianym w ramach 
prac rządu czy prac Sejmu. Bo to nieprawda. Prawda 
jest taka, że te rozwiązania, przyjęte też w takim try-
bie, w jakim je przyjmujemy, że Sejm je uchwalił 
na tym posiedzeniu, a my dzisiaj rano zwołaliśmy 
komisję… Ona była potrzebna i z przyjemnością 
ją zwołałem, żeby ten problem rozwiązywać. I on 
w jakiejś mierze jest rozwiązany, jeśli chodzi o rentę 
socjalną. I co do tego, jak myślę, się zgadzamy. Ale 
chcę też powiedzieć, że wykorzystywanie środowiska 
osób z niepełnosprawnościami do budowania własnej 
pozycji politycznej, przedwyborczej, co miało miejsce 
4 lata temu, dzisiaj, mówiąc wprost, się zemściło. Ja 
wtedy byłem po drugiej stronie i pamiętam, jak pań-
stwa koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości 
w świetle reflektorów, łącznie z panem prezesem 
Kaczyńskim i panią minister Rafalską, z panem mi-
nistrem Szwedem, z panem posłem Mularczykiem, 
który, przypomnę…

(Senator Jan Filip Libicki: I z panią Beatą Kempą.)
Z panią Beatą Kempą, z panem posłem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, proszę nie przeszkadzać. Albo nie pod-
powiadać.)

Ale ja dziękuję za podpowiedź, Panie Marszałku. 
Dziękuję za podpowiedź, Panie Senatorze Libicki.

…Z panem posłem Mularczykiem… Przypomnę, 
że to ten poseł, który wówczas wprowadził osoby 
protestujące później na sejmowych korytarzach, 
który rozdawał kanapki. Pytam: gdzie on dzisiaj 
jest? Zapowiedział, że na pewno ten protest nie 
będzie trwał tak długo jak tamten. Tamten trwał 
17 dni. I chcę państwu powiedzieć z własnego do-
świadczenia, że to był dla mnie najbardziej trau-
matyczny czas, jaki przeżyłem. Chociaż to nie do-
tyczyło akurat pełnomocnika rządu do spraw osób 
niepełnosprawnych, bo wtedy chodziło o świad-
czenie pielęgnacyjne. I to świadczenie zostało 
podniesione w sposób znaczący. Przypomnę, że 
w 2007 r. zastaliśmy to świadczenie na poziomie 
420 zł, a dzisiaj to jest 1 tysiąc 470 zł. Do takich 
rozwiązań doprowadziliśmy. Takie było oczeki-
wanie… (Oklaski) Takie było oczekiwanie, zresz-
tą tych samych osób, które są tam dzisiaj. I wte-
dy premier Tusk najpierw przyszedł i posłuchał, 
a potem przyszedł za 2 dni z gotowym projektem. 

ludzi pomagać i żeby oni byli „ubezwłasnowolnieni” 
z dobrym zaopatrzeniem, ale to, żeby jak najwięcej 
osób było samodzielnych. Stąd podkreślam tę kwestię 
rehabilitacji.

I kończąc moje wystąpienie, w związku z tą dys-
kusją, która trwa, i mając na uwadze właśnie to, żeby 
jak najwięcej osób niepełnosprawnych znajdowało 
zatrudnienie, chciałbym poddać pod uwagę Wysokiej 
Izby, ale również ministerstwa, 3 propozycje, które 
mają właśnie to na względzie.

Po pierwsze, wydaje się zasadne zmodyfikowanie 
zasad zawieszania renty socjalnej po to, żeby usunąć 
pułapkę rentową, poprzez zawieszanie wypłaty renty 
dopiero po uzyskaniu przychodów stanowiących 70% 
przeciętnego wynagrodzenia w stosunku rocznym, 
a tym samym odstąpienie od obowiązującego obecnie 
zawieszenia renty socjalnej w przypadku uzyskania 
przychodów powyżej 70% przeciętnego wynagrodze-
nia w stosunku miesięcznym.

Po drugie… Druga propozycja to wydłużenie 
okresu, na który zostaje wydana decyzja o przyzna-
niu renty socjalnej, tak żeby była ona wydawana np. 
na co najmniej 5 lat lub bezterminowo w przypadku, 
gdy stan zdrowia, głębokość niepełnosprawności i ak-
tualna wiedza medyczna to uzasadniają.

I trzecia propozycja: objęcie obowiązkiem zatrud-
nienia 6% osób niepełnosprawnych pracodawców 
zatrudniających co najmniej 15 pracowników, w prze-
liczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wymagałoby 
to zmiany brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. Pozwoliłoby to na nieunikanie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych lub ponoszenia 
opłat na PFRON przez część pracodawców, którzy np. 
dzielą podmioty gospodarcze na mniejsze. Obecnie 
mali przedsiębiorcy korzystają z dofinansowania do 
wynagrodzenia, pomimo że nie są objęci obowiąz-
kowym zatrudnieniem 6% osób niepełnosprawnych.

To tyle moich uwag. Na pewno ta ustawa i na-
stępna, nad którą za chwilę będziemy debatować, 
poprawią sytuację osób niepełnosprawnych. Co nie 
oznacza ostatniego kroku. Spodziewamy się w naj-
bliższym czasie zapowiedzianej przez pana premiera 
mapy drogowej, która będzie pokazywała, jak w roz-
maitych kwestiach będziemy postępować w najbliż-
szych miesiącach i latach po to, żeby sytuacja osób 
niepełnosprawnych w naszym kraju była jak najlep-
sza. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Jarosław Duda. 

Bardzo proszę.
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(senator J. Duda) dla tego środowiska? Mówię o tym w sposób tak 
zdecydowany, bo kosztowało mnie to dużo emocji. 
Dzisiaj też mnie to kosztuje, bo to, do czego dopro-
wadziliśmy, do czego teraz państwo doprowadziliście 
– mam na myśli ten protest – nie świadczy dobrze 
o polskim państwie, o polskim systemie, w żadnej 
mierze. To świadczy o was źle, dlatego że myśleliście, 
że 1 programem załatwicie całą politykę społeczną. 
Dzisiaj jesteście we własnych sidłach i nie pomoże już 
wam częstowanie kanapkami przez pana Mularczyka 
czy innych posłów i mówienie, że ten protest na pew-
no się skończy. Nie pomogło, jak państwo widzicie, 
nawet przyjście pana prezydenta, pani prezydentowej, 
pana premiera. Albo będziecie mieć jakąś propozycję, 
albo ją wypracujecie, albo te osoby stamtąd, gwaran-
tuję wam, nie wyjdą. Weźcie sobie to do serca, weźcie 
to pod uwagę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Ponieważ moi czcigodni poprzednicy, senatoro-

wie, stawiali diagnozę obecnej sytuacji, pozwólcie, 
że ja również podzielę się z wami kilkoma refleksjami 
jako osoba, która już wiele lat w obszarze polityki 
społecznej funkcjonuje.

Jestem przekonany, że osobami niepełnospraw-
nymi, tak jak tutaj moi poprzednicy mówili, nie 
można manipulować i że każda próba manipulacji 
tymi osobami obraca się przeciwko elicie rządzącej. 
Ale zapytajmy teraz o samą funkcję elity rządzącej, 
Drodzy Państwo. A mam tu na myśli administrację, 
parlamentarzystów, ale również samorządowców, bo 
nie możemy się ograniczać wyłącznie do posłów i se-
natorów, kiedy mówimy o kształtowaniu rzeczywi-
stości społecznej. Poruszajmy się również w obszarze 
tych osób, które bezpośrednio w gminach funkcjonują 
i które są pierwszą twarzą polityki społecznej z punk-
tu widzenia osoby niepełnosprawnej. W mojej ocenie 
to nie jest, Drodzy Państwo, kwestia ostatnich 3, 5, 
8 czy 10 lat. W moim przekonaniu my od początku 
lat dziewięćdziesiątych jesteśmy skażeni postawą 
liberalną. I to się zaczyna tam, na samym dole, na 
poziomie samorządu lokalnego. Liberalizm to jest 
taka bardzo atrakcyjna formuła: wszyscy jesteśmy 
wolni, każdy może robić bardzo wiele i każdy może 
bardzo wiele dla siebie dokonać. Ale w tym ujęciu 
zapomina się bardzo często, że są osoby, które nie 
zdołają dogonić czołówki, która jest w stanie sama 
sobie zapewnić odpowiednie warunki. I niestety po-

I wówczas protestujący ten protest przerwali. Tak 
się rozwiązuje problemy.

Ale nie chcę państwu powiedzieć, że wam nie 
współczuję. I sobie też. Bo wiem, jakie to są koszty 
dla tych, którzy za to odpowiadają. Ale nie wolno 
grać niepełnosprawnymi w ten sposób. Nie wolno 
tego robić. Zapamiętajmy to dzisiaj wszyscy raz na 
zawsze, ponieważ skutki, jak widzicie, są absolut-
nie nieprzewidywalne. Jeśli chodzi o postulat 500 zł 
zasiłku rehabilitacyjnego dla tych osób dorosłych, 
to dzisiaj nie widać, żeby on został spełniony. Jest 
pewnie kilka propozycji, jest również kompromis ze 
strony protestujących, ale ja tam nie będę chodził i nie 
będę się ogrzewał w świetle reflektorów, bo wiem, jak 
to jest trudne, również w kontekście rozwiązania tych 
problemów finansowych.

Państwo wpadliście we własne sidła, to państwo 
do tego doprowadziliście. Myśleliście, że 500+ zała-
twicie całą politykę społeczną. Mówiłem z tej mów-
nicy do pani minister Rafalskiej, że tak się nie robi 
polityki społecznej, bo 500+ to tylko wycinek, 500+ 
to typowy… Zgoda, jest to program godnościowy, 
ale kierowany stricte politycznie. Pytałem wówczas, 
gdzie są osoby z niepełnosprawnościami, gdzie jest 
młodzież, gdzie są seniorzy. I dzisiaj jesteście pań-
stwo w takim miejscu, że nie macie więcej pomy-
słów i nie macie pieniędzy. Artykuł w jednej z ga-
zet, w „Rzeczpospolitej”, artykuł któregoś z panów 
profesorów, którego nazwiska teraz nie pamiętam, 
pokazuje, że z VAT wcale nie jest tak dobrze, że ten 
VAT, którym tak się chwalicie, może się nagle oka-
zać jedną wielką mydlaną bańką. I co wówczas? I co 
wówczas, pytam. Skąd państwo weźmiecie środki na 
to, żeby rozwiązać problem tych, którzy oczekują na 
wsparcie w ramach zasiłku rehabilitacyjnego?

To jest, przypomnę, problem godnościowy, wy-
magający zindywidualizowanego podejścia. Chcę 
państwu raz jeszcze powiedzieć – ale też kieruję tę 
uwagę do siebie – że nie wolno robić urawniłowki. 
Te osoby potrzebują 500 zł. Jest to mała grupa, ale 
każda osoba z niepełnosprawnością, każdy z nas tak 
naprawdę, jest indywidualnością. Szczególnie doty-
czy to osób z niepełnosprawnością, do których trzeba 
podejść w sposób absolutnie zindywidualizowany, bo 
jeden człowiek będzie potrzebował na godne funk-
cjonowanie, na rehabilitację, 2,5 tysiąca zł albo nawet 
więcej, a inny – dużo mniej albo wręcz nic.

Mówicie państwo, że na ukończeniu są prace nad 
systemem orzeczniczym. No, jakbym tak chciał po-
wiedzieć… Bo wy ciągle powtarzaliście, że przez 
8 lat nic nie zrobiliśmy. To ja pytam, co zrobiliście 
przez 5,5 roku. Niedługo minie 6 lat, bo mieliście 
2 lata, 2005–2007, i teraz macie już kolejne 2,5 roku… 
Zatem pytam: co przez ten czas państwo zrobiliście 
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(senator R. Majer) jeszcze trwało. I z tą refleksją was zostawiam. Bardzo 
dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 807, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 807 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister! 

Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej rozpatrywała ustawę o szcze-
gólnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, druk senacki nr 807.

Ustawa wprowadza szereg szczególnych upraw-
nień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, niezależnie od wieku tych osób. To przede wszyst-
kim, po pierwsze, zniesienie okresów użytkowania 
wyrobów medycznych; po drugie, prawo do korzysta-
nia poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz usług farmaceutycznych udzielanych w apte-
kach; po trzecie, prawo do korzystania ze świadczeń 
specjalistycznych bez konieczności uzyskania skie-
rowania; po czwarte, zniesienie limitów finansowa-
nia przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń 
z zakresu rehabilitacji leczniczej. Ustawa ta ma wejść 
w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Projektowane regula-
cje skutkować będą wydatkowaniem środków z planu 
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! W posiedze-
niu komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Podczas dyskusji w szczególności zwró-
cono uwagę na, to jakie skutki finansowe pociągnie 
za sobą projektowana regulacja. Pytano m.in. o to, 
czy zniesienie limitów na środki medyczne dotyczy 
również limitów finansowych. Pytano też, jakie będą 
rzeczywiste skutki wprowadzenia zmian dotyczących 
zarówno liczby świadczeniobiorców, jak i środków fi-
nansowych. Zadano również pytanie o to, na czym ma 

lityka społeczna jest tym orężem państwa, który te 
warunki powinien wyrównywać. 

Jak się przyglądam rzeczywistości polityki spo-
łecznej od początku lat dziewięćdziesiątych, to widzę, 
że te niedomogi były bardzo duże od wielu lat. To 
nie jest kwestia zaniedbań ostatnich 5, 10 czy 15 lat. 
Cała elita polityczna rządowo-samorządowa musi 
uderzyć się w piersi i pomyśleć, co się działo w latach 
dziewięćdziesiątych, po roku 2000, jak wyglądało 
nasze podejście do kwestii osób najsłabszych. A wy-
glądało źle, bo liberalizm zaczyna się na poziomie 
samorządowym. 

My tam, na samym dole uważamy – i to przeko-
nanie, Drodzy Państwo, cały czas jest powszechne 
wśród samorządowców – że najważniejsza jest dro-
ga, najważniejszy jest kanał, a kwestia kapitału spo-
łecznego, kwestia osób w wieku senioralnym, tych, 
Drodzy Państwo, których rocznie nam przybywa 
w tej chwili ok. 200 tysięcy… 200 tysięcy osób każ-
dego roku będzie przekraczało sześćdziesiąty, sześć-
dziesiąty piąty rok życia, tę granicę ekonomicznej 
starości. I o nich się nie myśli, bo cały czas jesteśmy 
nastawieni na wyborców, cały czas jesteśmy nasta-
wieni na to, jak będą wyglądały nasze słupki, i cały 
czas wójt sądzi, że jest rozliczany ze zrobienia drogi 
i chodnika. Nie patrzy się na kapitał społeczny. Może 
trzeba zacząć patrzeć inaczej. Może trzeba zacząć 
patrzeć na kapitał społeczny.

Drodzy Państwo, z naszych analiz wynika, że 
prawie 1/3 gmin w Polsce nie świadczy usług opie-
kuńczych. Co to znaczy? Że tam nie ma osób potrze-
bujących? Czy to znaczy, że tam nie ma osób, które się 
starzeją i wymagają usług opiekuńczych? No, Drodzy 
Państwo, nie. Ten temat się omija i to jest, Drodzy 
Państwo, przyczyna tego, że ludzie przychodzą dzisiaj 
do parlamentu i tu protestują. 

To nie jest sytuacja właściwa, bo – tak jak pan 
senator Szymański mówił – osoby takie powinny się 
pojawić na posiedzeniu komisji, powinny rozmawiać 
z nami, my powinniśmy te postulaty przekazywać. 
Bo w momencie, kiedy zaczyna się protest, który 
obejmuje sale parlamentarne, mamy do czynienia 
z jakąś formą dezorganizacji rzeczywistości. Ale być 
może jest tak, że te osoby zostały przyparte do muru. 
One cały czas czekają na Polskę, która będzie Polską 
bardziej solidarną. 

My, Drodzy Państwo, w kierunku tej Polski 
solidarnej zmierzamy. Mówił o tym pan senator 
Szymański. Mamy program 500+, mamy namiastkę 
programu budującego usługi opiekuńcze, mamy pro-
gram Leki+, mamy szereg programów, które próbują 
uzupełniać rzeczywistość, ale, na miły Bóg, Drodzy 
Państwo, nie da się w ciągu 5 lat nadrobić lat 20. 
Dążenie do Polski solidarnej będzie, Drodzy Państwo, 
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(senator sprawozdawca A. Kamiński) przedstawicieli osób niepełnosprawnych, czy chociaż-
by te osoby, które od 3 tygodni tutaj, na tym korytarzu 
sejmowym, przebywają? To po pierwsze.

A po drugie, czy te usługi medyczne są poza limi-
tem Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też wchodzą 
w to, są określone tym limitem? Na razie dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Kamiński:
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to myślę, że to 

powinno być skierowane do pana przewodniczącego. 
Wiem, że padło pytanie, dlaczego na posiedzeniu 
komisji nie ma nikogo z protestujących, ewentualnie 
osób reprezentujących niepełnosprawnych. No, nie 
udzielono na nie odpowiedzi. Myślę, że pan przewod-
niczący jej udzieli.

Jeżeli chodzi o usługi medyczne, czy one znajdują 
się… Tak, one się tam znajdują, tyle że one będą do-
stępne dla osób niepełnosprawnych poza kolejnością, 
w pierwszej kolejności im będą dedykowane.

(Senator Grażyna Sztark: One są…)
Tak.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator pragnie dopytać czy już nie?
(Senator Grażyna Sztark: Już nie. Dziękuję.)
Dziękuję.
Pan senator Borowski. Proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Senatorze, po pierwsze, chciałbym się do-

wiedzieć, ile osób będzie mogło skorzystać z tych 
zmian, które zostały tu wprowadzone. Są, jak czy-
tam, 4 podstawowe zmiany w przepisach, które mają, 
że tak powiem, ułatwić życie niepełnosprawnym 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rozumiem, 
że to jest jakieś sformalizowane kryterium. W związ-
ku z tym chciałbym się dowiedzieć, ile osób będzie 
mogło z tego korzystać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Kamiński:
W tym momencie mogę panu senatorowi odpowie-

dzieć w ten sposób, że pytano o to, ile osób będzie 
z tego korzystać, i otrzymaliśmy od pana ministra in-
formację, że do szacunków związanych z kosztami tej 

polegać dostęp do usług farmaceutycznych. Zwrócono 
uwagę na pilną potrzebę uregulowania orzecznictwa 
o niepełnosprawności, o czym również była mowa, 
kiedy omawialiśmy poprzednią ustawę.

W czasie posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne 
w swojej opinii przedstawiło propozycje 2 poprawek. 
Pierwsza z nich dotyczyła skreślenia art. 1–3. Zgodnie 
z opinią legislatora artykuły te nie określają zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego opiniowanej usta-
wy, która jest w istocie ustawą nowelizującą ustawę 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. Drugi wniosek dotyczył tego, 
aby w art. 4 w pkcie 3 i w pkcie 14 wyraz „osób” 
zastąpić wyrazem „świadczeniobiorców”.

Poprawki te zostały przejęte przez pana senatora Jana 
Rulewskiego i pana senatora Mieczysława Augustyna. 
Ponadto pan senator Rulewski zgłosił 2 dodatkowe po-
prawki. Pierwsza dotyczyła, że tak skrótowo powiem, 
turnusów rehabilitacyjnych, a druga dotyczyła zwięk-
szania zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł do 500 zł. 
Te wszystkie poprawki są ujęte w druku nr 807 A.

W trakcie dyskusji, i to w jej początkowym okre-
sie, pan senator Ryszard Majer przedstawił wniosek 
o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. W gło-
sowaniu wniosek nie uzyskał poparcia większości: 
4 osoby były za, 4 osoby były przeciw, nikt się nie 
wstrzymał. Podobnie głosowano również nad wnio-
skami pana senatora Rulewskiego. Również te prze-
jęte wnioski Biura Legislacyjnego – w głosowaniu 
4 za, 4 przeciw – nie uzyskały poparcia większości 
i nie zostały przyjęte. A więc żaden z poddanych pod 
głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów.

Pozwolę sobie skończyć na tym sprawozdanie 
z posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Borowski i pani senator…
(Głos z sali: Sztark.)
Pani senator damy pierwszeństwo. 
Bardzo proszę, Pani Senator.
(Senator Grażyna Sztark: Czemu? Nie.)
(Senator Marek Borowski: Proszę uprzejmie.)

Senator Grażyna Sztark:
U nas nie ma podzielonych…
Pierwsze pytanie. Czy państwo na to posiedzenie 

komisji próbowaliście… Czy zaprosiliście państwo 
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(senator A. Kamiński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Kamiński:

Tak, mogę potwierdzić. Do tego jeszcze dodam 
informację, która padła na posiedzeniu komisji, 
że w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych w tym 
roku, w roku 2018, kwota jest określona na 477 mi-
lionów zł, a w zakresie sprzętu medycznego – na 
250 milionów zł. Oczywiście dyskusja trwała dłu-
żej niż przekazanie przeze mnie tej krótkiej infor-
macji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wprawdzie chciałem zapytać o to pana ministra, 

ale skoro mam szansę, to zapytam również pana se-
natora sprawozdawcę. Jak pan rozumie tak w realnym 
wymiarze – ja zachodzę w głowę, cały czas o to py-
tam – prawo do korzystania poza kolejnością z usług 
farmaceutycznych udzielanych w aptekach? Czy była 
o tym mowa? Czy było o to pytanie? Muszę powie-
dzieć, że ten zapis jest dla mnie tak nieostry i tak 
kuriozalny… Czy to znaczy, że będzie kolejka obok 
kolejki, czy to będzie jakoś inaczej? Przepraszam, 
bo ja chciałem się zapisać do zadania pytania panu 
ministrowi, ale skoro pan senator sekretarz udzielił… 
dał mi szansę na zadanie teraz pytania, to może pan 
też udzieli mi na nie odpowiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Kamiński:
Ja w swoim sprawozdaniu wspomniałem, że ta 

kwestia była poruszana. I tyle mogę odpowiedzieć… 
Jeżeli chodzi o usługi farmaceutyczne, to one są 
związane z wprowadzaniem e-recept. Po prostu 
udzielanie informacji, jeśli chodzi o wykupywanie 
świadectw… przepraszam bardzo, lekarstw, wpłynie 
w jakiś sposób na sytuację osób niepełnospraw-
nych… To znaczy dzięki temu programowi będą mo-
gli poza kolejnością, w pierwszej kolejności uzyskać 
informacje związane z wykupywaniem lekarstw. Ja 
tak to zrozumiałem.

regulacji przyjęto ok. 150 tysięcy osób. Ja w tej chwili 
nie potrafię w szczegółach powiedzieć, jak to zostało 
przyjęte i wyliczone. Myślę, że warto by było zapytać 
o to pana ministra. W każdym razie była informacja 
o 150 tysiącach, chociaż senatorowie również mieli 
co do tego wątpliwości.

Senator Marek Borowski:

Rozumiem. Ja na pewno dopytam, dlatego że 
w tej chwili cały czas mówi się o 280 tysiącach osób 
ze znaczną niepełnosprawnością, a tu słyszymy 
o 150 tysiącach.

(Senator Andrzej Kamiński: Ministerstwo przyjęło 
150 tysięcy do kalkulacji, wyliczając skutki regulacji.)

Dobrze.
To wyjaśnijmy sobie drugą sprawę, jeśli jeszcze 

można, Panie Marszałku, bo mam drugie pytanie. 
Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowa-
nia przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń 
z zakresu rehabilitacji leczniczej. Czy pan może po-
wiedzieć, jak w tej chwili te limity działały, czyli 
dlaczego były niewygodne dla osób ze znaczną nie-
pełnosprawnością, a teraz będą wygodniejsze?

Senator Andrzej Kamiński:

No, z przykrością muszę powiedzieć, że nie po-
trafię odpowiedzieć na to pytanie.

(Senator Marek Borowski: Z przykrością stwier-
dzam, że mnie pan senator zmartwił, ale powtórzę to 
pytanie. Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Już trochę 

pan o tym powiedział i pytanie senatora Borowskiego 
zmierzało trochę w tym kierunku. Czy prawdą jest, 
że sporo czasu na posiedzeniu tej komisji, której prze-
bieg pan sprawozdaje, zajęła dyskusja na temat tego, 
że szacunki, wyliczenia, ile to będzie kosztowało, 
są tak naprawdę bardzo z grubsza i że poruszamy 
się w dosyć nieokreślonej rzeczywistości, bo tak na-
prawdę nie wiemy, ile osób z tych usług i tego sprzętu 
rehabilitacyjnego będzie korzystało? Czy pan może 
potwierdzić, że to zajęło dosyć duży fragment obrad? 
Dziękuję.
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pakiet takich 4 korzyści dla osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności, korzyści, które ułatwią 
tym osobom korzystanie ze świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych. I tak 
jak mówił pan senator sprawozdawca, są to: dostęp 
do lekarzy specjalistów bez skierowania, dostęp do 
świadczeń bez kolejki, zniesienie limitów liczbowych 
użytkowania oraz okresów użytkowania dla wyro-
bów medycznych, a także bezlimitowe korzystanie 
ze świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Szanowni Państwo, skutki finansowe przyjęcia 
tego projektu znajdą odzwierciedlenie w zmodyfi-
kowanym planie finansowym Narodowego Funduszu 
Zdrowia, planie, którego projekt pan prezes Jacyna 
zobowiązał się przedłożyć Komisji Zdrowia i Komisji 
Finansów Publicznych w Sejmie do końca maja. On 
podlega zatwierdzeniu przez ministra zdrowia, przez 
ministra finansów. I dzięki temu te świadczenia zo-
staną sfinansowane, proszę państwa, bez podnoszenia 
składek, bez podnoszenia podatków i bez dalszego 
zadłużania sektora finansów publicznych.

Szanowni Państwo, jak to jest możliwe? Otóż do-
datkowe wpływy w funduszu to jest przede wszyst-
kim wynik doskonałej koniunktury gospodarczej, 
ale też wprowadzonych przez ostatnie 2,5 roku przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zmian, których celem jest poprawa sytuacji na rynku 
pracy. To od tego zależy, jak wygląda poziom spły-
wu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jakie to są 
czynniki? Rekordowo niska stopa bezrobocia, właści-
wie mówi się, że w częściach Polski bezrobocia już 
nie ma. To jest również, Szanowni Państwo, wzrost 
wynagrodzeń, w szczególności wynagrodzeń mini-
malnych, wprowadzenie minimalnej stawki godzi-
nowej, doprowadzenie do tego, że jest mniej umów 
śmieciowych i że baza wynagrodzeniowa, od której ta 
składka jest odprowadzana, stale rośnie. Oprócz tego 
rok 2018 to jest rok szczególny, ponieważ mamy tzw. 
projekt e-Składka, projekt, który wprowadził Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, który wprowadziła pani 
prezes Uścińska, w ramach którego udało nam się 
ściągnąć nieściągnięte od wielu, wielu lat zaległo-
ści w składkach na ubezpieczenie społeczne, ale też 
ubezpieczenie zdrowotne.

Tak że, Szanowni Państwo, jeżeli ktoś się zastana-
wia – a wiem, że to bardzo często się w tej dyskusji 
pojawiało – kto zapewnił możliwość sfinansowania 
tych świadczeń, kto zapewnił możliwość wsparcia 
osób niepełnosprawnych przewidzianego w tym 
projekcie… Szanowni Państwo, to nie są dodatkowe 
obciążenia, to nie jest dalsze zadłużanie sektora finan-
sów publicznych, tylko to są po prostu dobre i mądre 
działania pani minister Rafalskiej i zespołu z mi-
nisterstwa rodziny, dzięki któremu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia mamy w tym roku i w kolejnych 
latach rekordowo wysoki spływ składki.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Nie widzę więcej osób zgłaszających się do za-

dania pytań.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Są z nami: pan Krzysztof Michałkiewicz, sekre-

tarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, oraz pan Janusz Cieszyński, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czy panowie ministrowie chcą zabrać głos?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Problematyka wsparcia osób z niepełnosprawno-

ścią to jest niezwykle złożony temat. On dotyka za-
równo sfery zabezpieczenia społecznego, jak i syste-
mu ochrony zdrowia. O szczególnych uprawnieniach 
osób z niepełnosprawnością przy dostępie do świad-
czeń ochrony zdrowia mówi konstytucja. Ale mówi 
też o nich uchwalona przez Sejm przeszło 20 lat temu 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. I ta Karta Praw 
Osób Niepełnosprawnych wzywa rząd, wzywa rząd 
– dodam: 1 sierpnia roku 1997 – do przełożenia tych 
zapisanych w ustawie zasadniczej praw na przepisy 
rangi ustawowej. Chodzi o to, aby była podstawa do 
tego, aby przekazać na to odpowiednie środki.

Ja w imieniu ministra zdrowia chciałbym z tego 
miejsca poprzeć przedłożoną przez grupę posłów, na 
wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego, 
i uchwaloną przez Sejm ustawę o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Szanowni Państwo, to jest projekt, który odpowia-
da na postulaty środowiska osób niepełnosprawnych. 
Podnoszono to m.in. podczas posiedzenia sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Mówił o tym 
jeden z przedstawicieli stowarzyszeń reprezentują-
cych osoby niepełnosprawne. Myślę, że największą 
zaletą tego projektu jest fakt, że on ma taki bardzo 
demokratyczny charakter, ponieważ, Szanowni 
Państwo, to jest projekt, w ramach którego każdy 
dostaje dokładnie tyle, ile potrzebuje, ponieważ my 
znosimy bariery, znosimy granice, znosimy limity. 
Tu nie ma… Nie ma tutaj kwestii dzielenia, ustalania 
jakiejś stałej kwoty. Każdy dostaje dostęp do tych 
świadczeń bez względu na to, czy one kosztują 200, 
500 czy 1 tysiąc zł. Ten projekt to jest tak naprawdę 



141
60. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2018 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

(podsekretarz stanu J. Cieszyński) środowisko. I w związku z tym to jest projekt, któ-
ry w opinii ministra zdrowia zasługuje na poparcie. 
Zwracam się do wszystkich państwa o przychylenie 
się do tego wniosku i przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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 chce zadać pytanie?
Zgłosiła się pani senator Sztark. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja jestem właśnie z takiego małe-

go ośrodka i chcę panu powiedzieć, że właśnie pada 
jedyny szpital rehabilitacyjny, a tam było 2 rehabili-
tantów. W związku z tym, wie pan, mamy ciągną do 
jednej rehabilitantki dzieci z czterokończynowym 
porażeniem mózgowym, żeby choć przez chwilę, choć 
przez pół godziny, za ich pieniądze, miały one moż-
liwość masażu czy rehabilitacji. I dlatego też kieruję 
takie pytanie: dlaczego państwo się uparliście, żeby 
za rodziców zdecydować, co im jest najbardziej po-
trzebne? Bo pytam tak: jeżeli nie potrzebują oni pie-
luchomajtek, nie potrzebują wózka, to co im państwo 
dacie? Czy oni mają te pieluchomajtki kupić, a potem 
sprzedać na rynku, żeby zarobić na rehabilitację? 
Panie Ministrze, ja to sprowadzam do absurdu, ale 
naprawdę proszę nie zastępować Pana Boga. Rodzice 
wiedzą, co jest lepsze, i o to im chodzi. Oni naprawdę 
wiedzą, co jest lepsze dla dziecka niepełnosprawne-
go i na pewno nie roztrwonią tych środków. Pytanie 
właśnie… Proszę o 3 argumenty za tym, dlaczego 
zamiast pomocy finansowej trzeba przydzielić pomoc 
materialną. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowna Pani Senator, ten projekt, o którym dzi-

siaj rozmawiamy, dotyczy świadczeń opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych, które 
zostaną udzielone osobom o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. Pytanie, które pani zadała, dotyczy 
zupełnie innego zakresu przedmiotowego, i te kwestie 
nawet nie mogą być zawarte w tej ustawie ze wzglę-

Mówiłem tutaj tak ogólnie, ale warto też powie-
dzieć o konkretach, o liczbach. W ciągu pierwszych 
3 miesięcy tego roku, Szanowni Państwo, do funduszu 
spłynęło już o 100 milionów zł więcej niż planowa-
liśmy, i dodam, że z każdym miesiącem te wpływy 
coraz bardziej przekraczają plan. Styczeń był mniej 
więcej taki, jak się spodziewaliśmy, ale w lutym były 
pierwsze wpływy z e-Składki i byliśmy powyżej 
prognozy, a w marcu jeszcze bardziej powyżej tej 
prognozy, i dlatego jesteśmy pewni, że możemy od-
powiedzialnie przedłożyć razem z prezesem Jacyną 
ten nowy, skorygowany o dodatkowe wpływy plan 
finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. W ubie-
głym roku po I kwartale byliśmy lekko poniżej tego 
planu, a pomimo tego pan prezes Jacyna i minister-
stwo przedłożyli plan, w którym zakładaliśmy o 1 mi-
liard zł większy spływ składki. I Szanowni Państwo, 
ta prognoza była niemalże idealnie trafiona, tylko 
kilkuprocentową pomyłkę przy tym odnotowaliśmy.

Ale pomyłki nie może być w innej sprawie. Otóż 
w debacie nad tym projektem pojawiły się takie 
głosy, że to jest projekt, który prowadzi do tego, że 
zwiększają się kolejki, ogranicza się dostępność dla 
innych grup pacjentów. Szanowni Państwo, to nie 
jest prawda. Ja chciałbym to naprawdę z całą mocą 
podkreślić: razem z nowymi uprawnieniami dla osób 
niepełnosprawnych na sfinansowanie tych dodatko-
wych świadczeń idą fundusze. I te dodatkowe środki 
w całości, wedle naszej prognozy, sfinansują te do-
datkowe potrzeby. To jest szczególnie istotne w przy-
padku świadczeń rehabilitacyjnych, gdzie oprócz 
tego, że będzie po prostu więcej pieniędzy, będzie 
możliwość sfinansowania większej liczby świadczeń, 
planujemy też podniesienie wycen, co pozwoli nam 
przyciągnąć z tego prywatnego rynku usług reha-
bilitacyjnych, który obecnie rozwija się bardzo do-
brze, podmioty, które będą mogły w końcu zawrzeć 
kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. I to 
ma niezwykle istotny wymiar społeczny, ponieważ 
chodzi tu przede wszystkim o ośrodki, które są poza 
największymi miastami. To są ośrodki, w których 
była geograficzna, fizyczna bariera dla osób niepeł-
nosprawnych w zakresie dostępu do świadczeń reha-
bilitacyjnych. My proponujemy znacznie szerszą sieć 
placówek udzielających świadczeń i większe finan-
sowanie. I żeby oddać skalę tego wzrostu, powiem, 
że ten wzrost szacujemy na ok. 1/3 względem planu 
na drugie półrocze 2017 r.

Szanowni Państwo, raz jeszcze powiem, że 
w opinii Ministerstwa Zdrowia to jest bardzo dobry 
projekt, to jest projekt, który wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom osób z niepełnosprawnością. To jest 
projekt dający tym osobom szereg świadczeń, któ-
rymi Narodowy Fundusz Zdrowia może wesprzeć to 
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te pytania padały zarówno podczas posiedzenia Sejmu 
i podczas posiedzenia komisji, jak i dzisiaj podczas 
posiedzenia komisji w Senacie, to może przybliżę… 
Pan senator sprawozdawca wskazywał tutaj konkret-
ne kwoty. Jeżeli dokonamy takiego prędkiego sza-
cowania… My szacujemy, że to jest ok. 150 tysięcy 
beneficjentów. To są szacunki wynikające z danych 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli to pomnoży-
my przez kwotę 500 zł i przez 6 miesięcy tego roku, 
to otrzymamy kwotę ok. 450 milionów zł, o której 
mówił senator sprawozdawca. To wedle naszych sza-
cunków oznacza wypełnienie zobowiązań, o których 
mówi projekt ustawy. Oczywiście, tak jak mówiłem 
na wstępie, to jest projekt, który nie przewiduje limi-
tów, ale za każdym razem w takiej sytuacji trzeba się 
przymierzyć do pewnych szacunków. I to jest mniej 
więcej odzwierciedlenie tych szacunków, które wyko-
nał Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na ten 
projekt przedłożony przez posłów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam 2 pytania.
Pierwsze: jak to będzie teraz z pieluchomajtkami? 

Pytam, dlatego że za czasów pana ministra Radziwiłła 
zostały zniesione te limity, które były…

(Senator Mieczysław Augustyn: …podwyższone.)
To znaczy, zostały podwyższone. Później to zo-

stało zmienione. A jak teraz w świetle tej ustawy ta 
sprawa będzie wyglądała? Bo to jest kwestia indy-
widualna. To nie jest tak, że jednym algorytmem da 
się dla wszystkich ustalić jedną obowiązkową liczbę. 
I to jest moje pierwsze pytanie.

I drugie: czy ja dobrze rozumiem? A rozumiem, że 
koszty realizacji tej ustawy będą obciążały Narodowy 
Fundusz Zdrowia, bo z tych środków te świadczenia 
będą. Czyli jeżeli do Narodowego Funduszu Zdrowia 
nie przybędzie środków, to w gruncie rzeczy wszyst-
kim pozostałym obywatelom jakby ubędzie tych środ-
ków. Czy nielogicznie myślę, czy logicznie? Dziękuję.

(Senator Grażyna Sztark: Tak, logicznie.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Już odpowiadam.
Szanowny Panie Senatorze, odnośnie do kwe-

stii pieluchomajtek to rzeczywiście, jak słusznie 
pan zauważył, to jest kwestia indywidualnego za-

du na zasady techniki prawodawczej. Chciałbym też 
dodać, że wydaje się, że jeśli chodzi o duże liczby, to 
rząd Prawa i Sprawiedliwości dał więcej środków do 
dyspozycji polskim rodzinom niż jakikolwiek rząd 
w przeszłości. Wobec tego wydaje mi się, że zarzut 
dotyczący tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie 
ufa polskim rodzinom, rodzicom, jest zupełnie chy-
biony. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja poprzednim 

razem zadałem to pytanie pani minister Bojanowskiej, 
chociaż pan marszałek – wtedy pan marszałek 
Karczewski – uznał, że ono wykracza poza zakres 
tamtej ustawy i że powinienem je zadać teraz. Ale pani 
minister Bojanowska częściowo na nie odpowiedzia-
ła. To jest tak, że wbrew temu, co mówi pan senator 
Szymański, jednak debatujemy nad tymi ustawami, 
ponieważ jest protest. I w tym proteście tak naprawdę 
były 2 zasadnicze postulaty. Pierwszy to było pod-
niesienie renty socjalnej, i tego dotyczył ten projekt, 
o którym rozmawialiśmy przed chwilą, a drugi to 
było uzyskanie 500 zł świadczenia rehabilitacyjnego 
w gotówce. Pani minister Bojanowska powiedziała tu, 
i mam nadzieję, że pan to potwierdzi, że to jest odpo-
wiedź rządu na ten drugi postulat, tzn. protestujący 
chcieliby otrzymać gotówkę, a państwo proponujecie 
to, co jest zapisane w tym projekcie. Czy ja to dobrze 
odczytuję? Czy tak właśnie jest? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo! 

Projekt, o którym mówimy, w pewnym sensie moż-
na w ten sposób zinterpretować, ponieważ podczas 
szacowania kosztów, wpływu tego projektu na sys-
tem rzeczywiście okazało się, że przeciętna osoba 
korzystająca z tych rozwiązań, o których tu mówimy, 
otrzyma świadczenia o wartości przekraczającej tę 
kwotę 500 zł. Nie jest to odpowiedzią wprost na pana 
pytanie, ale pokazuje mniej więcej, w jakim zakresie 
liczbowym się poruszamy. Ja dodam, że… Ponieważ 

(podsekretarz stanu J. Cieszyński)
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(podsekretarz stanu J. Cieszyński) tak, można, ale w ramach tej kwoty… Chciałem za-
pytać, jak to będzie finansowane. Bo są przewidziane 
na to jakieś środki, prawda? Pan minister tak mówił. 
A więc dziwię się, że nie będą zwiększone limity, 
a będzie zwiększone finansowanie. To co będzie tak 
naprawdę zwiększone? Prosiłbym o wyjaśnienie. To 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie odnosi się jednak do tych sza-
cunków. Panie Ministrze, znaczny stopień niepełno-
sprawności ma ok. 980 tysięcy osób w Polsce. Pan 
mówi, że beneficjentów w tym roku będzie 150 ty-
sięcy. Niech pan ujawni nam, jak NFZ to oszacował. 
Bo pan mówi: no, to NFZ oszacował. Ale my chcemy 
wiedzieć, jak to oszacował, skąd się wzięło to 150 ty-
sięcy i co z resztą, która ma znaczy stopień niesa-
modzielności, a więc jest niezdolna do samodzielnej 
egzystencji. Jak oni zostaną potraktowani? I tutaj już 
nie chodzi o to, jak zostaną potraktowani wszyscy 
ubezpieczeni, tylko sama ta grupa osób niepełno-
sprawnych. Prosiłbym o doprecyzowanie tej kwestii.

I ostatnia kwestia, jeśli pan marszałek mi pozwoli.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: 3 pytania 

naraz. Proszę.)
Dobrze.
Panie Ministrze, odpowiadając pani senator 

Sztark, sam pan powiedział, że: no tak, tutaj nie ma 
mowy o tym, żeby inaczej rozdysponować te pienią-
dze, bo mowa jest przecież o ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. No właśnie. Po co zatem w ustawie są art. 1–3, 
skoro moim zdaniem, zdaniem Biura Legislacyjnego, 
one nie mają żadnej wartości legislacyjnej, dlatego że 
zakres zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy jest 
wystarczająco definiowany przepisami zawartymi 
w art. 4? Tam jest powiedziane, co i komu się należy, 
a więc: komu, czyli zakres podmiotowy, i co, czyli 
zakres przedmiotowy. A więc po co te 3 pierwsze 
artykuły? Jest to prosta zmiana w ustawie o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, a nie żadna ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Senatorze, bardzo dziękuję za 

te 3 pytania.
Może zacznę od ostatniego. Ten projekt został 

przedłożony przez grupę posłów. W naszej ocenie to 
jest tytuł, który oddaje jakby sens i cel tych przepi-

potrzebowania. Dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności nasza propozycja przewiduje 
w przypadku odpowiednich zaleceń lekarskich moż-
liwość uzyskania refundacji na nielimitowaną liczbę 
wyrobów medycznych, w tym także na pieluchomajt-
ki. Czyli obecne rozporządzenie przewiduje limit na 
poziomie 90 sztuk miesięcznie, ale w przypadku osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności ten limit 
po prostu nie będzie obowiązywał.

Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o inne wyroby 
medyczne, w przypadku których ta liczba nie jest 
tak istotna, np. wózek inwalidzki, to znosimy obec-
ne okresowe limity, zgodnie z którymi nowy wózek 
z refundacją można nabyć raz na 4 lata. W przypad-
ku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
będzie tak, że za każdym razem, kiedy będzie takie 
zalecenie lekarskie, taka refundacja będzie przysłu-
giwała.

Jeśli chodzi o kolejne pytanie, to niewątpliwie ma 
pan rację. Ale chciałbym zauważyć, że to, o czym 
mówimy, czyli to, co dotyczy otoczenia tego projektu, 
a nie dotyczy materii ustawowej, to jest nowelizacja 
planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. 
To oznacza, że te świadczenia, o których mówimy 
w ustawie, zostaną sfinansowane ze środków nieuję-
tych w obecnie opublikowanym i przyjętym planie 
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. To 
oznacza, że sytuacja pacjentów z pozostałych grup 
względem obecnej nie ulegnie jakiemukolwiek po-
gorszeniu, ponieważ zakładamy większy niż przewi-
dywany pierwotnie spływ środków i w ramach tego 
większego spływu – zwiększenie finansowania tych 
świadczeń, które będą zgodnie z projektem przysługi-
wały osobom ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mam troszkę podobne pytanie do 

pytania pana senatora Jackowskiego. Tak. Są limity 
ilościowe, limity czasu użytkowania w zależności od 
tego, jakie to są wyroby medyczne. Ale są też limity 
finansowe. Tych państwo nie znosicie. I do tej pory 
ruch, który ostatnio państwo zrobiliście, podnosząc 
limit ilościowy np. w przypadku pieluchomajtek z 60 
do 90 sztuk, więc znacząco, skutkuje niestety tym, 
że w ramach tych samych limitów finansowych albo 
kończą się pieniądze, albo jest tak, że trzeba kupować 
coraz taniej, coraz gorsze rzeczy. Można kupić w ra-
mach tej samej kwoty, można kupić nawet 90 sztuk, 
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ze znacznym stopniem niepełnosprawności, której 
Narodowy Fundusz Zdrowia dzięki tym zmianom 
będzie mógł sfinansować dodatkowe świadczenia. 
Mówimy też o pewnych systemowych korzyściach 
typu dostęp do specjalisty bez konieczności uzyska-
nia skierowania oraz dostęp do świadczeń bez ko-
lejki. To są uprawnienia, które są przyznane innym 
grupom, a teraz rozszerzamy ten katalog właśnie 
o osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Nieprzypadkowe w tym kontekście wydaje mi się to, 
że zarówno dzisiaj na posiedzeniu plenarnym, jak i na 
posiedzeniu komisji, jak i wcześniej w Sejmie, 2 spra-
wy, 2 punkty były rozpatrywane jeden po drugim: 
po pierwsze, ten projekt dotyczący renty socjalnej, 
a po drugie, ten projekt, o którym mówimy teraz, 
czyli projekt w zakresie zdrowotnym. Tak jak mówił 
pan premier Morawiecki, zostanie przedstawiona cała 
mapa drogowa działań na rzecz osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. W ramach tej mapy 
będą różne elementy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, 
w jaki sposób przeznaczymy przeciętnie ponad 500 zł 
na każdą osobę, która potrzebuje tych świadczeń, 
w ramach już funkcjonującego planu finansowego 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

(Senator Mieczysław Augustyn: 403, 403…)
Czterysta…
(Senator Jarosław Duda: 403 zł.)
(Senator Mieczysław Augustyn: 403 zł miesięcz-

nie… Jak pan podzieli te kwoty, które pan podawał 
na posiedzeniu komisji…)

Tak? No, ja tutaj mam… Licząc tak na szybko, 
to będzie tak: jeżeli 150 tysięcy pomnożymy przez 
3 tysiące – tyle daje 6 razy 500 – to powinno wyjść ok. 
450 milionów. Dzisiaj podczas posiedzenia komisji 
mówiliśmy o rehabilitacji na kwotę 477 milionów oraz 
o wyrobach medycznych na kwotę ok. 250 milionów. 
Wydaje się, że ta kalkulacja, o której mówię, jednak 
jest poprawna.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Powtórzę pytanie, które próbowałem zadać panu 

senatorowi sprawozdawcy. Mianowicie ustawa mówi 
o tym, że z tych… no, nie wiem, jak to nazwać, do-
godności – o, tak to nazwę – będą korzystały osoby 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy to jest 
termin prawnie zdefiniowany? Wiadomo, które to 
są osoby?

(Senator Jan Filip Libicki: Ja na przykład.)
To jest jasne? I dlaczego jest ich 150 tysięcy, a nie 

280 tysięcy, o czym się mówiło cały czas? Przed chwi-
lą pan senator Augustyn, który…

sów. Ja oczywiście rozumiem, że każdy ma prawo do 
swojej opinii w tym zakresie, jednakże w ocenie mojej 
i w ocenie Ministerstwa Zdrowia przepisy w obecnej 
formie są akceptowalne i ja nie przychylam się do 
tego wniosku, żeby tę poprawkę w zakresie usunięcia 
art. 1–3 przyjąć.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, czyli jak dokonano 
tych szacunków, powiem tak. Szanowni Państwo, 
Narodowy Fundusz Zdrowia jest najlepszą, je-
śli chodzi o aparat analityczny, z funkcjonujących 
w sektorze zdrowia w Polsce w zakresie świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych instytucji. 
Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje w regular-
nych interwałach czasowych informacją o tym, jak, 
na czyją rzecz, w jakiej liczbie i w jakich terminach 
są realizowane świadczenia opieki zdrowotnej finan-
sowane ze środków publicznych. Wobec powyższe-
go, Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponując takim 
aparatem analitycznym, specjalnym Departamentem 
Analiz i Strategii, dowodzi swojej skuteczności, two-
rząc – w mojej ocenie trafnie – swoje prognozy. Ja 
czułbym się niezręcznie, podważając kompetencje 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie, który 
w ewidentny sposób jest fundamentem jego funk-
cjonowania.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora 
dotyczące limitów finansowania, to w przypadku, 
o którym tutaj mówimy, to bezlimitowe korzysta-
nie z wyrobów medycznych nie będzie polegało na 
tym, że… Przykład pieluchomajtek, który pan senator 
wskazał, jest bardzo dobry do takiego obrazowego 
zaprezentowania tego problemu. To nie będzie ozna-
czało, że osoba o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści w tym limicie wynoszącym 90 zł będzie musiała 
sfinansować np. 120 czy 180 sztuk…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tyle, ile potrze-
ba?)

Jeżeli będzie takie zalecenie lekarskie, to bę-
dzie możliwość skorzystania jakby z wielokrotności 
tego limitu, to znaczy że jeśli będzie potrzebne np. 
120 sztuk tych pieluchomajtek, no to będzie możliwe 
otrzymanie refundacji na dodatkowe sztuki wyrobów 
medycznych. To przeciętnie wychodzi złotówka, tak 
więc odpowiednio, można powiedzieć, przy stałej 
tej jednostkowej kwocie… Taka jest intencja projek-
todawców i tak to interpretuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Tutaj rzeczywiście możemy mówić o tym, 
że są dodatkowe świadczenia względem limitu obo-
wiązującego obecnie, finansowane na dokładnie ta-
kich samych zasadach, jak to jest obecnie robione.

I jeszcze takie drobne uzupełnienie. Pan tu 
podniósł kwestię, zapytał, co z pozostałymi. Otóż, 
Szanowni Państwo, tak jak już mówiłem w odpowie-
dzi na pytanie pani senator, mówimy o grupie osób 

(podsekretarz stanu J. Cieszyński)
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Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.
Czy mógłby pan rozwinąć swoją myśl: każdy do-

stanie tyle, ile potrzebuje?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Oczywiście. Szanowna Pani Senator, mówiąc 

o tym, że każdy dostanie tyle, ile potrzebuje, chcia-
łem zwrócić uwagę na fakt, że ten pakiet przewiduje 
bezlimitowe korzystanie z tych 4 wymienionych tutaj 
korzyści. Pierwszą z nich jest dostęp do specjalisty 
bez skierowania. Mówiąc, że każdy dostanie tyle, ile 
potrzebuje… No, oznacza to tyle, że każda osoba ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności będzie mo-
gła udać się do lekarza specjalisty bez skierowania 
tyle razy, ile razy będzie tego potrzebowała.

Jeśli chodzi o dostęp bez kolejek, to tak samo… 
Jeżeli mamy do czegoś dostęp bez kolejek, to z defi-
nicji on jest bez limitu, ponieważ kiedy pojawiamy 
się gdzieś, gdzie dostęp do świadczeń jest udzielany 
właśnie w oparciu o kolejność oczekujących, to osoba, 
która ma prawo dostępu do tych świadczeń bez kolej-
ki, po prostu przesuwa się na początek w momencie, 
w którym przychodzi po to świadczenie.

I tutaj kolejna kwestia, jeśli chodzi o kwestie 
rehabilitacji leczniczej. Jeśli chodzi o rehabilitację 
leczniczą, to tam jest przewidziana taka formu-
ła, która pozwala świadczeniodawcom w sytuacji 
udzielenia osobom ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności większej liczby świadczeń, niż przewi-
dywał pierwotny kontrakt… W takim przypadku ta 
formuła pozwala na dokontraktowanie tej niezbędnej 
liczby świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
co oznacza co do zasady to, że zgodnie ze skierowa-
niem lekarskim taka osoba ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności będzie mogła korzystać z tylu 
świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, ile 
zostanie jej zaordynowane.

No i trzecia kwestia, czyli kwestia wyrobów 
medycznych, którą poruszył już tutaj pan senator 
Augustyn. W przypadku, gdy zgodnie z zalecenia-
mi lekarskimi niezbędne będzie zwiększenie limitu 
liczbowego wyrobów medycznych dla danego pa-
cjenta albo niebranie pod uwagę okresu wymiany, 
który np. dla wózków, tak jak mówiłem, wynosi 
4 lata, to na podstawie tych przepisów będzie to 
możliwe. I to miałem na myśli, o to mi tu chodziło, 
ponieważ w mojej ocenie nie ma tu żadnych barier, 
jeśli chodzi o czerpanie z tych 4 korzyści, o których 
mówiłem.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy mogła-
bym dopytać?)

(Senator Mieczysław Augustyn: 980 tysięcy.)
Tak jest. Senator Augustyn, który jest znany 

z tego, że się na tym zna, powiedział, że to jest licz-
ba 980 tysięcy.

(Głos z sali: Pan minister również mówił…)
A więc czy mógłby pan…
(Rozmowy na sali)
Czy mógłby powiedzieć, skąd te rozbieżności 

w tych liczbach? I dlaczego tylko 150 tysięcy osób 
z tego skorzysta?

(Głos z sali: Na pewno powiedział…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pozwólmy zadać pytanie.
Pan senator skończył. Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowni Państwo! Ja tutaj, dzięki uprzejmości 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
dysponuję dokładnymi statystykami dotyczącymi 
liczby osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności. Według danych na grudzień 2017 r. było to 
943 tysiące 696 osób. I tutaj jeszcze… Bo tu rzeczy-
wiście, faktycznie, kilka tych liczb krąży. Ja bym się 
postarał 3 co najmniej z nich przedstawić. Tę pierwszą 
właśnie przedstawiłem.

Druga to jest liczba, która też często w obiegu 
funkcjonuje, czyli około 280 tysięcy, tak naprawdę 
dokładnie to jest 278 tysięcy. I to są osoby, które po-
bierają tę rentę…

(Głos z sali: Rentę socjalną.)
…socjalną, no właśnie. To jest kolejna grupa.
A ostatnia grupa to jest grupa 150 tysięcy. Tak 

jak mówiłem, to są szacunki, które myśmy otrzymali 
z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie tego, jak 
fundusz prognozuje to, ile osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności skorzysta z tego pakietu 
korzyści, świadczeń, o którym mówimy. Ponieważ 
należy zawsze założyć, że… Oczywiście moglibyśmy 
szacować maksymalny potencjalny skutek, no ale 
jakby sztuka prognozowania nie polega na tym, żeby 
określić granice, tylko żeby trafić w punkt. I ten wła-
śnie wysiłek wykonał Narodowy Fundusz Zdrowia 
w zakresie tego oszacowania. I stąd wzięła się liczba 
150 tysięcy świadczeniobiorców.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka. 

Proszę.

(senator M. Borowski)
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świadczeń, ale także potencjalnie ze wzrostem wy-
ceny. A co za tym idzie, obecna sytuacja, o której też 
mówiła pani senator Sztark na początku, że nie ma 
takich punktów, że w tych mniejszych ośrodkach… 
Szanowni Państwo, właśnie m.in. na takie potrzeby 
odpowiada ten projekt, ponieważ zwiększając wy-
ceny, zachęcamy świadczeniodawców funkcjonu-
jących obecnie na rynku prywatnym do tego, aby 
podpisywali kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. No, tutaj funkcjonuje mechanizm rynkowy. 
My zwiększamy popyt i dzięki temu podaż przesu-
nie się z rynku prywatnego. Szanowni Państwo, my 
zdajemy sobie sprawę z tego, że to są drogie usługi. 
Za godzinę takiej rehabilitacji można zapłacić na-
wet 100 zł, 150 zł. Tak. I właśnie dlatego niezbędne, 
oprócz liczby świadczeń, jest także podniesienie tych 
wycen. To zachęci świadczeniodawców do tego, żeby 
udostępnili dodatkowe zasoby w ramach kontraktacji 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. To nie jest proste 
kupienie tego samego świadczenia po tej samej cenie 
tylko większą liczbę razy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Mam dwa pytania. Pierwsze jest ogólne, dotyczy za-
kresu podmiotowego. W tytule ustawy i potem w tre-
ści jest mowa o osobach o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Ale z tego, co ja wiem, choć być może 
pan mnie wyprowadzi z błędu, wynika, że to orzeka 
się w stosunku do osób dorosłych, czyli właściwie po 
ukończeniu 16 roku życia. W stosunku do dzieci do 
końca 16 roku życia orzeka się tylko o niepełnospraw-
ności, bez określenia stopnia. A więc jest pytanie, 
czy te dzieci mają być wyłączone z dobrodziejstw tej 
ustawy, czy jest jakiś inny mechanizm, który zaopa-
trzy je w te dobrodziejstwa, czy też zmieni się sposób 
orzekania. To jest pierwsza kwestia.

I drugie pytanie, takie już bardzo szczegółowe. 
Przychodzi do rejestracji taki niepełnosprawny obda-
rowany bezkolejkowym wejściem do lekarza. On ja-
koś musi okazać, że ma trzeci stopień niepełnospraw-
ności. Zaświadczenie, nie wiem, orzeczenie wydane 
przez zespół powiatowy pisemnie, jako kartka – to się 
w miarę szybko zniszczy. Są legitymacje, tylko że, po 
pierwsze, w tych legitymacjach od 31 sierpnia 2017 r. 
stopień niepełnosprawności wpisywany jest tylko na 
życzenie, po drugie, on jest ukryty w formie kodu QR, 
a po trzecie, nie ma tam zdjęcia. A więc ta legitymacja 
będzie, jak przypuszczam, nieprzydatna do tego, żeby 
dana osoba udowodniła w zewnętrznym, w cudzy-
słowie, organie, w okienku rejestracyjnym, że ma 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Tak, proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
W większości te rzeczy, które pan wymienił w ra-

mach pojęcia „tyle, ile potrzebuje”… No, strajkujący 
rodzice osób niepełnosprawnych twierdzą, że wiele 
tego typu uprawnień oni już posiadają i mogą z nich 
korzystać, tylko istnieją pewne problemy. Tak jak 
pan senator słusznie zapytał, a co będzie, jeżeli bę-
dzie duża kolejka osób o dużej niepełnosprawności, 
w której będą musieli się ustawić, żeby otrzymać 
świadczenia bez kolejki? Czy pojęcie „tyle, ile potrze-
buje” zostało jakoś przez państwa unormowane? Ja 
nie mówię tu o finansach, bo te brzegowe i końcowe 
są zawarte… Chodzi mi np. o pewne potrzeby do 
zrealizowania czy pewne niezbędne instrumenty do 
świadczeń, których oni nie mogą otrzymać w Polsce, 
a które są dostępne za granicą. Czy państwo w ramach 
pojęcia „tyle, ile potrzebuje” – ja się trzymam ściśle 
tego pojęcia – dają taką szansę tym ludziom, czy też 
tego typu szansa jest wyeliminowana w ramach tych 
gwarancji? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
W ramach pakietu, o którym mówiłem, mamy 

dostęp do tych 4 kategorii świadczeń. W ramach tego 
jest też właśnie ten brak limitów, o którym mówiłem. 
Ja rozumiem, że pani senator chodzi o ewentualne 
elementy, które wykraczają poza zakres tych 4 świad-
czeń…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Elementy, 
których potrzebują. Ja używam tego słowa…)

Ja rozumiem. Ten projekt powstał też w odpowie-
dzi na postulaty środowisk osób niepełnosprawnych 
i te elementy parlamentarzyści w tym projekcie za-
warli. Z dotychczasowego toku procedowania tego 
projektu wynika, wiem to, że to się spotkało – m.in. 
podczas posiedzenia komisji – z pozytywnym od-
biorem ze strony właśnie tych środowisk. Dlatego 
w naszej ocenie jest to bardzo, powiedziałbym, za-
spokajający te potrzeby zestaw korzyści.

A jeśli chodzi o to, o czym pani senator wspomnia-
ła na początku, czyli sytuację, kiedy będzie kolejka 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
to jest to bardzo dobre pytanie. Otóż częścią tego 
całego planu jest właśnie zwiększenie finansowania 
w tej najbardziej, powiedziałbym, kolejkotwórczej 
dziedzinie, jaką jest rehabilitacja lecznicza. Chodzi 
o zwiększenie finansowania, które nie będzie li tylko 
związane ze zwiększeniem liczby sfinansowanych 
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(senator J. Czerwiński) Senator Jerzy Czerwiński:

A co z tymi dziećmi? Już zostawmy te legityma-
cje, jakoś tam się wykłócą przy okienkach z recep-
cjonistką. Ale co z tymi dziećmi? Pytam, bo ustawa 
w takim kształcie nie obejmuje dzieci, naprawdę.

(Senator Grażyna Sztark: Obejmuje.)
Obejmuje? Chciałbym, żeby ktoś mi to po prostu 

udowodnił.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Tak, tak. Myśmy rzeczywiście…
(Senator Jan Rulewski: Tam jest świadectwo nie-

pełnosprawności…)
Myśmy w tym zakresie konsultowali się, po pierw-

sze, z funduszem, który później będzie to finansował 
– z naszego punktu widzenia istotne jest to, żeby 
nie było wątpliwości interpretacyjnych – po drugie, 
właśnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, które potwierdziło, że w obecnym kształ-
cie te przepisy pozwalają na korzystanie z tych upraw-
nień…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Dzieciom.)
…także dzieciom. Więc tutaj oczywiście…
(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem. Poprosimy 

pana ministra z odpowiedniego ministerstwa…)
Tak, my tutaj… Ja, broń Boże, nie chcę, że tak 

powiem, przerzucać odpowiedzialności, tylko, tak 
jak mówię, my w naszym zakresie, w zakresie do-
tyczącym świadczeń służymy tu pełną ekspercką 
wiedzą. W tym wypadku wystarczyło zapewnienie, 
że rzeczywiście dzieci także będą objęte tymi świad-
czeniami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan z zaangażowaniem i przekonaniem zachwala 

nam tę ustawę jako niejako zbawienną dla środowiska 
osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W takim 
razie chciałbym pana zapytać, dlaczego ci, którzy są 
najbardziej zainteresowani, ci, którzy przebywają tam 
w tych fatalnych warunkach, protestują, nie przyjmują 
tego rozwiązania i mówią, że to nie jest rozwiązanie 
dla nich, tak jak zresztą mówi wiele innych osób ze 
środowiska. Czy może pan odpowiedzieć na to py-
tanie?

Przedstawiał pan to w taki sposób, że w ogóle 
zbawcą – mówię o rozwiązaniu zaproponowanym 

ten stopień niepełnosprawności, który ją upoważnia 
do tego, żeby bez kolejki korzystać z przyjęcia przez 
lekarza. Pytanie, co dalej wobec tego. Zmieniamy 
legitymacje i wydajemy inne, z inną treścią, która 
jest tam zawarta? Czy wprowadzamy inny sposób 
legitymowania się?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
To tutaj odpowiem właśnie tak, jak pan senator, 

najpierw bardziej ogólnie, a później szczegółowo. 
Otóż w zakresie całego systemu orzecznictwa rząd 
prowadzi teraz bardzo intensywne prace związane 
z jego ujednoliceniem, ponieważ, tak jak pan słusznie 
zauważył, tutaj są pewne, nie tylko w tym zakresie, 
który pan senator wskazał, ale także pomiędzy róż-
nymi instytucjami… Jest co najmniej kilka instytucji, 
które takie orzeczenie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, bo to nie dotyczy 
ZUS, KRUS itd.)

No właśnie. A jeszcze jest…
(Senator Jerzy Czerwiński: A zdążycie do 1 lip-

ca? Bo ustawa wchodzi 1 lipca. Tu są bardzo duże 
problemy…)

Tak jak pan senator wspomniał, zawsze jest orzecze-
nie, którym dysponuje taka osoba. Naszym zdaniem le-
piej jest, pomimo tych organizacyjnych niedoskonałości, 
które są potencjalnie do usunięcia, udzielić wcześniej 
tego dostępu niż czekać na docelowe rozwiązanie w za-
kresie uporządkowania systemu. Chodzi o to, że intencją 
projektodawców, w naszej ocenie, było jak najszybsze 
udzielenie osobom ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności dostępu do tych świadczeń. Wydaje się, że 
to może stanowić odpowiedź na obydwa pytania pana 
senatora. My czasami musimy dokonywać wyborów i to 
są niezwykle trudne wybory. Ja podzielam pana pogląd, 
że ten wymiar organizacyjny, logistyczny jest niezwykle 
istotny. To jest właśnie ten moment, kiedy obywatel… 
To jest ten styk obywatela z instytucją publiczną i nie-
zwykle istotne jest, żeby to zawsze przebiegało bardzo 
gładko i bez problemów, a jeszcze bardziej istotne jest 
to w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności. Mając do rozważenia te 2 wartości, to zna-
czy czy szybkość, z jaką udzielimy wsparcia tej grupie, 
czy organizacyjna doskonałość… Ja i projektodawcy 
wybieramy jednak szybkość.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 
Marszałku, jeśli mógłbym dopytać…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.
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bie, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, bez limitowanych…

(Senator Jarosław Duda: Panie Ministrze, 980 ty-
sięcy osób ma orzeczenie o niepełnosprawności.)

Ja rozumiem…
(Senator Jarosław Duda: Prawie milion osób 

w Polsce…)
Dajemy tym osobom prawo do nielimitowane-

go dostępu do katalogu świadczeń, o którym dzisiaj 
mówiłem.

(Senator Jarosław Duda: Ale pan mówił, że do 
150 tysięcy jest to adresowane.)

Ponieważ…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, zaraz pan będzie miał głos.)
(Senator Jarosław Duda: Przepraszam, Panie 

Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować.)
Panie Senatorze, odnośnie do… Tak jak powie-

działem, jeśli chodzi o kwestie związane z rehabi-
litacją, z dostępem do wyrobów, to tu są rzeczywi-
ście szacunki w zakresie tego, o czym pan mówił, 
czyli tego, jaka to jest liczba. I tu jest ten szacunek 
150 tysięcy osób. Ale środki w Narodowym Funduszu 
Zdrowia… Proszę pamiętać, że Narodowy Fundusz 
Zdrowia dysponuje też funduszem zapasowym. Jeżeli 
okaże się, że nasze szacunki są chybione, w co, może 
nieskromnie, ale wątpię, to wtedy dysponujemy fun-
duszem zapasowym, z którego możemy sfinansować 
dodatkowe świadczenia, których tutaj nie przewi-
dzieliśmy.

Pan senator mówił o, powiedziałbym, roli fun-
duszu jako takiego zbawcy… Trudno mi się nawet 
do tego odnieść, ponieważ Narodowy Fundusz 
Zdrowia jest płatnikiem, który finansuje w Polsce 
świadczenia gwarantowane ze środków publicz-
nych. Taka jest sytuacja prawna na dziś i szalenie 
trudno mi odnosić się do jakichś rzeczy, które nie 
są nawet w żaden sposób przedmiotem dzisiejszych 
obrad.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator chce dopytać?
(Senator Jarosław Duda: Jeżeli pan marszałek 

pozwoli.)
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
No, kręcimy się w takiej przerębli, przepraszam, 

że… My mówimy o tym, że jest 980 milionów osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym…

(Rozmowy na sali)

w tym projekcie – jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 
To jest bardzo ciekawe. Pan minister, pan senator 
Radziwiłł jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy 
temu mówił, że NFZ trzeba zlikwidować. Tak więc 
zastanawiam się, czy rzeczywiście jest pan w pełni 
przekonany, że tam się te środki znajdą.

Jeśli pan marszałek pozwoli… Mogę w pakiecie 
zadać pytanie?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę, 
do 3 pytań.)

Dziękuję.
Gdybyście zebrali wszystkie te pieniądze, o któ-

rych mówicie, i odpowiedzieli na bezpośrednie za-
potrzebowanie osób protestujących, to myślę, że te 
500 zł by wystarczyło, a nie 520, o których państwo 
mówicie. Mówicie, że zebraliście 520. Nie wiem, jak 
to jest weryfikowalne i kiedy się ten limit na 1 osobę 
wyczerpie. Czy jesteście w stanie to policzyć?

I jeszcze trochę zaufania. Skoro było 500+, z peł-
nym przekonaniem państwo broniliście tego, że moż-
liwe jest przekazywanie 500+ do ręki, i to był wasz 
okręt flagowy jako rozwiązanie wszelkich problemów 
w polityce społecznej, to może warto zaufać również 
tym rodzicom, a nie mówić o tym, że traktują swoje 
dzieci jak tarcze, żywe tarcze. Czy może się pan do 
tego odnieść? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi o wątpli-

wości, które pan podniósł, to w zakresie, który jest te-
matem dzisiejszych obrad… No, jest projekt poselski, 
jest to projekt, który w ocenie ministra zdrowia jest 
projektem dobrym, i ja jestem otwarty, żeby dzisiaj 
na temat tego projektu i zaproponowanych w nim 
rozwiązań dyskutować, rozmawiać, tak aby wszystkie 
wątpliwości szanownych państwa wyjaśnić.

Kwestie, o które pan pyta, czyli stanowisko osób 
protestujących w budynku…

(Senator Jarosław Duda: …miało być.)
Szanowny Panie Senatorze, to nie jest rozwiązanie 

tylko dla tych osób. To jest rozwiązanie dla wszyst-
kich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
w Polsce. To jest…

(Senator Grażyna Sztark: …one protestują.)
Szanowni Państwo, to nie jest rozwiązanie dla 

jakiejś małej grupy. My nie chcemy dzielić tych osób. 
My dajemy właśnie to, o czym mówiłem, każdej oso-

(senator J. Duda)
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Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, no, aż… No, stara się pan bar-

dzo, ale, kurczę, nie wychodzi. Ja wiem, co nagle, 
to po diable… Panie Ministrze, czy macie po prostu 
zabezpieczone środki? Ile fizycznie macie środków 
do końca tego roku, żeby nastąpiło prawidłowe fi-
nansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na ten 
program? Czy macie państwo środki na 150 tysięcy 
niepełnosprawnych, o których pan mówił, czy też na 
980… No, wiemy, że jest taka liczba.

I teraz to zobrazujmy. To jest moje drugie pytanie. 
Jak to sobie wyobrażacie? Bo dobre chęci naprawdę… 
Ja panu wierzę, że ma pan dobre chęci, ale zapytam 
teraz o tych rehabilitantów. Czy pan sobie wyobra-
ża… Czy wykaz tych rehabilitantów w Narodowym 
Funduszu Zdrowia będzie podzielony na poszczegól-
ne miasta, na poszczególne podmioty, do których ci 
niepełnosprawni będą mogli się udać? Czy te środki 
będą bezpośrednio na to kierowane? Czy zostanie 
ustalony wspólny… Wiemy o tym, że są publiczne 
i niepubliczne ośrodki, w związku z tym pytam, jak 
pan to sobie wyobraża. Pan powiedział, że nastą-
pi wzrost wyceny tego typu usług. Jak pan sobie to 
wyobraża?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
(Senator Grażyna Sztark: No, tak konkretnie, czy 

mógłby pan powiedzieć, czy w przypadku tej ustawy 
macie już zaplanowane środki? A jeśli tak, to w jakiej 
kwocie?)

(Senator Janina Sagatowska: Sto razy już to mó-
wił.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowna Pani Senator, ja mam króciutkie do-

świadczenie w pracach parlamentarnych, więc tym 
bardziej jest mi miło, że pani docenia to, że się sta-
ram. No, najwyraźniej niewystarczająco się staram, 
ponieważ wydawało mi się, że już o tym mówiłem.

Jeśli chodzi o środki, które są niezbędne do 
sfinansowania tych świadczeń, to tutaj mówimy 
o puli, która będzie pochodziła ze zmiany planu 
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja 
oczywiście rozumiem wątpliwości pani senator. No 
właśnie, mówię o zmianie, o czymś, co będzie, a nie 
o tym, co jest obecnie. Właśnie dlatego przewidu-
jemy, że to wejdzie w życie 1 lipca bieżącego roku. 
Zgodnie z zobowiązaniem pana prezesa Jacyny do 
końca maja sejmowym komisjom przedstawiony 

…pan mówi o 150 tysiącach. Prawda? Gdybyście 
państwo dali – bo robiliśmy takie szacunki – po 500 zł 
każdemu z tych 150 tysięcy, to wyjdzie ok. 1 miliar-
da zł na to. I takie jest oczekiwanie.

I chciałbym jeszcze pana ministra zapytać, jakie 
były konsultacje w tym zakresie. Bo pan mówi, że 
zdaniem ministerstwa, zdaniem posłów… Ale czy były 
przeprowadzone jakieś wiarygodne konsultacje ze śro-
dowiskiem w tym zakresie, które dają wam dzisiaj 
prawo mówienia o tym w sposób tak jednoznaczny?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Jeśli chodzi o konsultacje, to był to projekt posel-

ski, czyli nieobjęty taką klasyczną ścieżką rządową 
przewidującą proces konsultacji społecznych, ale 
w mojej ocenie posłowie jako reprezentanci swoich 
wyborców przedkładają projekty, których, tak zakła-
dam, ci wyborcy od nich oczekują.

(Rozmowy na sali)
Ponadto z toku dotychczasowych prac parlamen-

tarnych, w których też miałem przyjemność uczestni-
czyć, wiem, że choćby podczas posiedzenia sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny były obecne 
osoby reprezentujące różne części środowiska osób 
niepełnosprawnych i te osoby w części wypowiadały 
się o tym projekcie pozytywnie. Wydaje się, że jakieś 
różnicowanie, dzielenie, pokazywanie… Szanowni 
Państwo, to jest… Właśnie chciałbym wskazać na to, 
że w żaden sposób nie dzielimy. Szanowni Państwo, 
to jest projekt, w którym nie mówimy, że jedna grupa 
ma większe uprawnienia niż druga. To jest projekt, 
w którym dokładamy wszystkim osobom ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności dodatkowe upraw-
nienia w zakresie korzystania ze świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych. W mojej ocenie 
to jest projekt po prostu jednoznacznie pozytywny, 
ponieważ to jest transfer środków na sfinansowanie 
świadczeń dla grupy, której – i myślę, że akurat tu 
mamy pełną zgodę na sali – te środki naprawdę są po-
trzebne. I owoce tego gospodarczego sukcesu, który 
teraz mamy, w mojej ocenie warto w szczególności 
tej grupie społecznej przekazać.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

(senator J. Duda)
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(podsekretarz stanu J. Cieszyński) Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 
i Panowie Senatorowie! Ta ustawa jest krótka, ale bar-
dzo ważna, o czym świadczy m.in. ta debata i uczest-
nictwo w tej debacie 2 ministrów: wiceministra 
zdrowia oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Ja prosiłbym, Panie Marszałku, o umoż-
liwienie również ministrowi rodziny, pracy i polityki 
społecznej przedstawienia wypowiedzi, tym bardziej 
że było tu poruszanych wiele zagadnień, które dotyczą 
właśnie tego resortu. W przypadku tej ustawy tak na-
prawdę wiodące jest Ministerstwo Zdrowia, stąd tutaj 
wypowiedź pana ministra, ale dotyczy ona również 
zagadnień właściwych ministerstwu rodziny. Gdyby 
była taka możliwość, żeby umożliwić panu ministrowi 
Michałkiewiczowi wypowiedź…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, nawet gdyby pan nie prosił, to 

i tak pan minister ma takie prawo zagwarantowane 
w przepisach prawa.

Teraz pytanie będzie zadawał pan senator 
Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja już nie chcę wracać do na-

szych rozmów komisyjnych i dodatkowo kompliko-
wać senatorom tego toku myślenia, bo oczywiście 
trzeba też pamiętać o tym, że te kwoty, o których 
pan mówi, te liczby, o których pan mówi, dotyczą 
tego roku, czyli tak naprawdę drugiego półrocza. Jak 
będzie w przyszłym roku, tego tak naprawdę nie wie 
chyba nikt, a może ktoś wie, stąd moja prośba i py-
tanie zarazem, Panie Marszałku. Bardzo bym prosił 
o przedstawienie jednak tych wyliczeń NFZ z poda-
niem pewnych kryteriów. Mówię o tym dlatego, że 
wtedy kiedy była mowa o darmowych świadczeniach 
zdrowotnych – pan minister był wtedy wśród nas 
– bo był pomysł, żeby wprowadzić darmowe leki 
dla seniorów, to przedstawiciele NFZ byli dobrze 
przygotowani do dyskusji. Opierając się na tym, jak 
wygląda korzystanie z leków przez grupy wcześniej 
uprzywilejowane, mówili, że istnieje groźba – jeśli 
dobrze pamiętam, tak było, w razie czego proszę to 
skorygować – nawet podwojenia zapotrzebowania, 
bo gdy coś jest darmowe, to korzysta się z tego dużo 
częściej. Chcę wierzyć, że NFZ brał to wszystko pod 
uwagę, ale uwierzę, jak to zobaczę. Pan minister każe 
nam to przyjąć na wiarę, a ja bym prosił, żebyśmy to 
dostali, przynajmniej ja, na piśmie.

I druga kwestia to pytanie takie na teraz. Wiadomo, 
że uprzywilejowanie dostępu do rehabilitacji wprowa-
dzane jest z tego powodu, że dostęp do tego świad-

zostanie znowelizowany, zmieniony plan finanso-
wy Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie 
uwzględniał w szczególności większe środki na te 
świadczenia, o których dzisiaj mówimy. No i tu 
oczywiście nasuwa się pytanie, o ile zostaną one 
zwiększone. Tak?

(Senator Grażyna Sztark: No tak. O ile?)
No właśnie. Jeżeli chodzi o to, jaka będzie osta-

teczna kwota, która się w tym znowelizowanym 
planie znajdzie, to trudno jest mi dzisiaj odpowie-
dzieć na to pytanie, ale mogę powiedzieć o co naj-
mniej 2 kwestiach, które, mam nadzieję, pozwolą 
pani senator uwierzyć w te nasze zapewnienia.

Otóż w zeszłym roku udało się, właśnie dzię-
ki lepszemu ściąganiu składek, dzięki lepszej niż 
przewidywana ściągalności tych składek, zwięk-
szyć prognozowane wpływy ze składek o kwotę 
1 miliarda zł. Mówimy o roku, w którym po pierw-
szych 3 miesiącach… Pani Senator, no, tak jak mó-
wiłem, my w ministerstwie dużo liczymy i patrzy-
my, jak to zrobić, żeby to wszystko się spięło, także 
finansowo. Zobaczmy, jak w zeszłym roku, przed tą 
proponowaną zmianą, wyglądało wykonanie planu 
i jak wygląda ono w tym roku. W zeszłym roku 
w I kwartale nie mieściliśmy się nawet w 100% 
tego, co zakładaliśmy. W tym roku, po tych 3 mie-
siącach, mamy już 100 milionów więcej, a w ze-
szłym roku udało się zwiększyć ten plan względem 
pierwotnej prognozy o kwotę 1 miliarda zł. I to 
są fakty. My, deklarując zwiększenie nakładów, 
deklarując te większe wydatki… To nie jest tyl-
ko deklaracja ministra, to jest również deklaracja 
złożona przez pana prezesa Jacynę podczas posie-
dzenia komisji w Sejmie. Będziemy mieli środki 
na sfinansowanie tych świadczeń.

I jest jeszcze ten taki ostatni bastion, to ostat-
nie zabezpieczenie, gdyby nam się to nie udało. 
Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia 
dysponuje funduszem zapasowym, z którego 
można pokryć ewentualną stratę, która wystąpi 
w ciągu roku. My tej straty nie planujemy, my tej 
straty nie chcemy, ale gdyby, mimo że się staramy, 
tak jak pani senator mówiła, nam nie wyszło, to 
mamy poduszkę bezpieczeństwa w postaci fundu-
szu zapasowego, z którego możemy ewentualne 
dodatkowe wydatki sfinansować. Tak że jesteśmy 
z każdej strony – obietnice pana prezesa Jacyny 
historycznych wyników i funduszu zapasowego 
– zabezpieczeni na okoliczność sfinansowania 
skutków tej ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Szymański. Proszę.
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja tylko chciałbym uzupełnić. Wiem, że szacunki 

dotyczące rządowego programu w zakresie tzw. dar-
mowych leków dla seniorów nie były złe i że udało 
się zachować limity. Ja mówiłem o innym projekcie, 
senackim, naszym. NFZ przedstawiał nam dane, 
że kombatanci korzystają z leków, ponieważ są one 
darmowe, i robią to dwukrotnie częściej aniżeli ich 
rówieśnicy z podobnymi schorzeniami. Zaznaczam: 
z podobnymi schorzeniami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To nie jest pytanie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie. Ja tylko wy-

jaśniam istotę.)
Nie musi pan odpowiadać.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Dziękuję.)
Teraz pytanie zadaje pan senator Radziwiłł. Proszę 

bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to nie jest ustawa przygotowana 

przez ministerstwo, przez rząd, tylko przez posłów. 
Rozumiem, że pan wyraża swój stosunek do posel-
skiego projektu.

Nie ma żadnej wątpliwości, że cały szereg zapro-
ponowanych tam rozwiązań, także tych, albo przede 
wszystkim tych kosztownych, czyli lepszy albo bez-
limitowy dostęp do wyrobów medycznych, a także 
bezlimitowy dostęp do rehabilitacji, to rzeczy nie-
zwykle ważne, warte poparcia. Wszystko wskazuje na 
to, że jest to możliwe do sfinansowania i zasługujące 
na przyklaśnięcie.

Jeśli chodzi o wątpliwości, które były tu wyraża-
ne, dotyczące bezkolejkowego dostępu, to myślę, że 
wytłumaczenie, zwłaszcza dla państwa senatorów 
z mojej prawej strony, jest takie: art. 68 ust. 3 kon-
stytucji mówi o obowiązku zapewnienia szczególnej 
opieki zdrowotnej m.in. osobom niepełnosprawnym. 
I nawet jeśli one, w cudzysłowie, wypchną z kolejki 
kogoś innego, no to tak po prostu ma być, bo te osoby 
zasługują na szczególne wsparcie.

Ja mam pytanie dotyczące dostępu do specjalistów 
bez skierowania. Otóż według szacunków sprawa 
dotyczy miliona osób będących w systemie. Są to oso-
by, które mają różnego rodzaju schorzenia. Niektóre 
chorują na nadciśnienie, cukrzycę i choroby niezwią-

czenia jest utrudniony i ten dostęp utrudniony jest na 
2 sposoby, pierwsza sprawa to oczywiście kwestie 
finansowe, bo to jest drogie, a druga taka, że są kolej-
ki. Ja o to drugie chcę zapytać, bo NFZ prowadzi sta-
tystyki w tym zakresie. Jak długie są średnio w kraju 
kolejki oczekujących na rehabilitację?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Senatorze, zadał mi pan pytanie, 

na które nie mam stuprocentowo pewnej odpowiedzi, 
ponieważ przyszliśmy dzisiaj rozmawiać o świadcze-
niach udzielanych bez kolejki. W tej sytuacji informa-
cji o kolejkach niestety na dzisiaj nie przygotowałem, 
za co bardzo przepraszam.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ależ proszę.)
Ale te informacje są dostępne. My je oczywiście 

przekażemy w formie pisemnej, ale oprócz tego ta-
kie informacje są dostępne w serwisie Narodowego 
Funduszu Zdrowia, w serwisie internetowym pod 
adresem kolejki.nfz.gov.pl można się z tymi infor-
macjami zapoznać. Niezależnie od tego oczywiście 
zgodnie z pana życzeniem przekażemy pisemnie taką 
informację.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
A tutaj doskonale mnie pan poratował, bo już na-

prawdę nie wiedziałem, co mam powiedzieć, jeśli 
chodzi o leki dla grupy 75+. Otóż pan mówił, że może 
być dwa razy więcej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak zapamięta-
łem.)

A ja wiem, jak było. Szanowny Panie Senatorze, 
było mniej niż, jak się wydawało, bardzo ostroż-
nościowo szacował Narodowy Fundusz Zdrowia. 
I te środki z rozwiązanych rezerw, środki na leki 
dla osób w wieku 75+, przyczyniły się pod koniec 
zeszłego roku m.in. do rozładowania kolejek do in-
nych świadczeń, w endoprotezoplastyce czy w za-
kresie zaćmy. Rzeczywiście ma pan rację: szacunki 
zawsze mogą się rozminąć z rzeczywistością. Ale 
akurat ten przypadek to jest kolejny dowód na to, 
że każdy dobry księgowy, każdy dobry finansista 
liczy ostrożnie, bo wie, że jest dyscyplina finansów 
publicznych i że jest odpowiedzialność za środki 
publiczne. Te wyliczenia są bezpieczne. Mówiąc 
szczerze, myślę, że te 150 tysięcy to jest właśnie 
taka bezpieczna wartość. Jest to wartość, której 
przekroczenie nam nie grozi. Jest to wartość real-
na, a zarazem bezpieczna. Ale oczywiście, tak jak 
pan senator prosił, pewnie nie dzisiaj, ale w ciągu 
tygodnia, przekażemy panu senatorowi taką infor-
mację pisemną.
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(senator K. Radziwiłł) (Senator Konstanty Radziwiłł: Tam jest maleńka 
grupa.)

Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale tutaj samo to py-
tanie, bez tej właśnie otoczki związanej z POZ, byłoby 
pewnie, jak myślę, niepełne. Bo właśnie dlatego wpro-
wadzamy te pilotaże, dlatego wprowadzamy rozwój 
tej podstawowej opieki zdrowotnej, że wierzymy w jej 
skuteczność. W mojej ocenie ta właśnie skuteczność 
tej nowej, lepszej podstawowej opieki zdrowotnej 
doprowadzi do tego, że chociaż wspomniana osoba 
będzie dysponowała takim prawem, to i tak jej pierw-
szym punktem kontaktu, pierwszym lekarzem, do 
którego się uda razem z opiekunem, będzie właśnie 
ten lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Ponieważ, 
tak jak już tutaj odnośnie do różnych innych aspektów 
mówiliśmy, my wierzymy w mądrość Polaków i w to, 
że oni postąpią zgodnie z ich najlepszym interesem. 
Czyli w tym przypadku właśnie skorzystają z tych ko-
rzyści, które daje im podstawowa opieka zdrowotna.

Zresztą, jak rozumiem, no, takie były cele tej no-
wej ustawy o POZ: żeby to była oferta dobra me-
dycznie, ale przede wszystkim atrakcyjna, atrakcyjna 
dla obywatela, dająca korzyści, które do tej pory nie 
zawsze w tej podstawowej opiece zdrowotnej mógł 
on otrzymać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, dziękuję.
Czekają w kolejce do zadawania pytań jeszcze 2 

osoby.
Ja bym chciał powiedzieć tak: jest z nami pan 

minister Krzysztof Michałkiewicz, który niedługo 
będzie musiał iść do Sejmu. Czy państwo się zgodzą, 
żebyśmy przerwali teraz egzaminowanie pana mini-
stra Cieszyńskiego i udzielili głosu panu ministrowi 
Michałkiewiczowi, który potem pójdzie do Sejmu? 
I potem jeszcze wrócimy do pana ministra. Czy tak 
by było dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Nie mam zamiaru…)

No, to świetnie. To, Panie Ministrze, na razie dzię-
kujemy. Proszę nas jeszcze nie opuszczać.

A pana ministra Michałkiewicza bym poprosił, 
żeby teraz może jeszcze zabrał głos i ewentualnie 
odpowiedział na pytania, które będą.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przede wszystkim podziękować za 

możliwość powiedzenia kilku zdań, a także za tę 
dyskusję. Bo uważam, że to, że od pewnego czasu 

zane z niepełnosprawnością. Czy to przypadkiem nie 
jest tak, że… Pan mówił, że jest taka potrzeba, ale 
nie zawsze jest tak, że… Realizacja rzeczywistej po-
trzeby nie zawsze jest równa realizacji chęci, a mam 
wrażenie, że tutaj chcemy wyjść naprzeciw chęci 
pójścia do specjalisty bez skierowania.

Weszła w życie ustawa o podstawowej opiece 
zdrowotnej i ministerstwo rozpoczyna realizację 
projektu czy pilotażu projektu POZ+, gdzie jest 
mowa o koordynacji przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Czy otwarcie w tej sytuacji am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej dla miliona osób 
bez skierowania jest rozwiązaniem racjonalnym? 
Ja mam co do tego poważne wątpliwości. I gdyby 
chcieć tutaj poszukiwać jakiegoś kompromisu, to 
czy nie byłoby dobrze rozwiązać to tak, jak zapisa-
no to w ustawie, którą zmieniamy, np. w stosunku 
do żołnierzy, pracowników lub weteranów poszko-
dowanych na różnego rodzaju misjach, gdzie jest 
mowa o tym, że te osoby mają prawo zgłosić się 
bez skierowania do lekarza w ambulatoryjnej opie-
ce specjalistycznej, ale w zakresie leczenia urazów 
lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań 
poza granicami państwa? Ja rozumiem, że te osoby 
z ciężkimi niepełnosprawnościami mogłyby mieć 
uprawnienie do tego, żeby bez skierowania zgłosić 
się do specjalisty w zakresie tej niepełnosprawności, 
a nie do wszystkich specjalistów. Bo coś takiego, 
moim zdaniem, grozi, po pierwsze naruszeniem za-
sady koordynacji, która, dla dobra tych pacjentów, 
powinna być prowadzona przez lekarza rodzinnego, 
a po drugie, wydłużeniem kolejek do specjalistów, 
do których ci niepełnosprawni uderzą w takiej wiel-
kiej, milionowej liczbie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę się krótko ustosunkować.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Tak, tak, oczywiście, to już szybko.
Panie Ministrze, to jest uwaga, którą my jako 

Ministerstwo Zdrowia rozumiemy bardzo dobrze. 
My też rozważaliśmy tę kwestię. Ale tutaj oparliśmy 
się, po pierwsze, na wrażliwości wnioskodawców, 
parlamentarzystów, którzy przygotowali ten projekt 
i którzy zdecydowali, że tej szczególnej grupie osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności należy 
przyznać takie same uprawnienia jak te, które zostały 
przyznane w przypadku – bo tak jest ten przepis skon-
struowany – ustawy „Za życiem”, czyli kolejnego…
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) pewne umiejętności i dostęp do stałej rehabilitacji. 
Dlatego uważam, że to, że NFZ zgodził się popracować 
nad specjalnym produktem dla osób ze specjalnymi 
potrzebami rehabilitacyjnymi, dla osób ze znaczną nie-
pełnosprawnością, jest nową jakością w naszym życiu 
i także jakością, jeśli chodzi o dostępność tego, czego 
potrzebują osoby niepełnosprawne. Jeżeli pan minister 
mówi o nielimitowanym dostępie do świadczeń albo do 
wyrobów medycznych, to chodzi o jakość życia. Jedna 
osoba potrzebuje 100 pieluchomajtek, druga 200, jedna 
cewników, a inna jeszcze np. wózka. Oczywiście, że 
te świadczenia były traktowane źle, że dostęp do re-
habilitacji był w Polsce bardzo ograniczony, że bardzo 
wiele rehabilitacji było finansowanej ze środków pry-
watnych. A osoby niepełnosprawne, osoby na rentach 
socjalnych są osobami ubezpieczonymi, mają prawo 
korzystać z usług medycznych, z rehabilitacji w ra-
mach świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
w ramach świadczeń ze środków publicznych. I to, 
że NFZ chce urealnić wycenę świadczeń rehabilita-
cyjnych, że chce stworzyć nowy produkt, który bę-
dzie kontraktowany, dla osób niepełnosprawnych, jest 
ogromną sprawą i na pewno wiele wartą dla środowisk 
osób niepełnosprawnych.

Dlatego moje krótkie wystąpienie to przede 
wszystkim z jednej strony podziękowanie dla tych, 
którzy przygotowali tę ustawę, i dla Ministerstwa 
Zdrowia, i dla NFZ, który włączył się we wprowadza-
nie jej w życie, a z drugiej strony apel do senatorów: 
spróbujcie spojrzeć na to od strony osób niepełno-
sprawnych. Dla nich dostęp do rehabilitacji, dostęp do 
usług medycznych, dostęp do wyrobów medycznych 
jest często sprawą bardzo istotną i przekłada się na 
jakość życia, na możliwość niezależnego funkcjo-
nowania, na to, że ich sprawności, które z trudem 
nabyły, są utrzymywane. Dlatego bardzo bym chciał 
prosić, żeby nad tym, na co czeka ogromna rzesza 
osób niepełnosprawnych, szybko procedować, bo kto 
szybko daje, dwa razy daje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie Ministrze, jeżeli może pan jeszcze zostać 

z nami chwilę…
Chciałbym, żeby panowie senatorowie mogli 

zadać pytania, ponieważ jest na liście pan senator 
Grodzki, zgłosił się jeszcze pan senator Czerwiński.

Czy pani senator Sztark też by chciała panu mi-
nistrowi…

(Senator Grażyna Sztark: Tak, teraz, po wystą-
pieniu.)

Wobec tego w pierwszej kolejności jest pani sena-
tor Sztark, potem pan senator Grodzki, pan senator 
Czerwiński i pan senator Duda.

Proszę bardzo.

na co dzień dyskutujemy o potrzebach osób niepeł-
nosprawnych, jest wartością samą w sobie.

Powiem kilka zdań, bo oczywiście z jednej strony 
ta ustawa spełnia oczekiwania osób niepełnospraw-
nych, a z drugiej strony mówi się w niej o dostępie do 
świadczeń medycznych. Tak więc faktycznie tutaj ten 
punkt widzenia Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia, ale także punkt widzenia osób 
niepełnosprawnych to niekoniecznie zawsze są te 
same punkty.

Proszę państwa, oczywiście dyskutujemy i wiemy 
o potrzebach osób niepełnosprawnych. Mamy także 
badania. Z badań wynika, że wśród najważniejszych 
potrzeb osób niepełnosprawnych są świadczenia me-
dyczne, bezpieczeństwo zdrowotne i dostęp do reha-
bilitacji. Oczywiście to wszystko zależy od rodzaju 
niepełnosprawności. To nie jest tak, że wszystkie 
osoby ze znaczną niepełnosprawnością mają takie 
same potrzeby. Są osoby niepełnosprawne ruchowo, 
które jako priorytet wskazują rehabilitację medyczną. 
Są osoby zaburzone psychicznie, które np. potrzebują 
dostępu do specjalisty i do leków. Są osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie, które mówią o rehabilitacji 
społecznej i dostępie do turnusów rehabilitacyjnych. 
A więc to, co pan minister mówił o tym, że wśród 
tych 943 tysięcy są osoby o różnych potrzebach i nie 
wszystkie będą chciały korzystać z dostępu do spe-
cjalisty bez skierowania, nie wszystkie będą chcia-
ły korzystać z rehabilitacji… Nie, one będą chciały 
korzystać z bardzo różnych świadczeń. Jednak to, 
co zaproponowali posłowie, i to, co także popierają 
Ministerstwo Zdrowia i NFZ, dla wielu osób niepeł-
nosprawnych jest bardzo ważne.

Chciałbym, żeby państwo senatorowie na to spoj-
rzeli troszkę od strony niepełnosprawnych. Dla osoby 
chorej psychicznie dostęp bez kolejki do psychiatry 
jest sprawą istotną z tego względu, że jeżeli przez 
2 miesiące nie będzie brała leków, to po prostu wy-
ląduje w szpitalu. A więc mówimy o bezkolejkowości 
nie dlatego, że jest to fanaberia albo że chcemy usta-
wić następne osoby bez kolejki, tylko dlatego, że dla 
wielu niepełnosprawnych dotarcie na rehabilitację, do 
specjalisty, do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest 
sprawą jakości życia, często zdrowia, często kwestią 
utrzymania sprawności i niezależnego życia.

Wspominaliśmy tu o ustawie „Za życiem”. W usta-
wie „Za życiem” jest podobnie. Jeżeli dziecko w porę 
nie dostanie rehabilitacji albo zabiegu, to będzie niepeł-
nosprawne, a jak w porę dostanie zabieg, to często ta 
niepełnosprawność będzie mniejsza albo jej nie będzie 
w ogóle. Osoby starsze albo dostaną rehabilitację lub 
dostęp do specjalisty w porę, albo ich funkcje, które są, 
ulegną osłabieniu. W przypadku osób niepełnospraw-
nych bardzo ważna jest rehabilitacja podtrzymująca 
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czyli tak naprawdę, jeżeli one będą lepiej kontrak-
towane, to także rehabilitanci będą lepiej opłacani 
i ta usługa będzie inaczej wyceniana, jeśli chodzi 
o kontrakty. Mamy nadzieję, że to ułatwi dostęp do 
rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, których po-
trzeby są specyficzne. I to pani senator potwierdziła, 
że dla nich rehabilitacja to często szansa na niezależne 
życie… no, po prostu, prawda? Tak więc ta podtrzy-
mująca czy stała rehabilitacja jest dla nich bardzo, 
bardzo istotna. I zgadza się, że do tej pory dostęp do 
tej rehabilitacji był bardzo ograniczony, a dla wielu 
osób niepełnosprawnych była ona prawie niedostęp-
na. Chcemy – i mam nadzieję, że NFZ nam w tym 
pomoże – żeby ta dostępność była większa. Czy uda 
się nam od razu wszystko rozwiązać? Podejrzewam, 
że nie. Czy ułatwimy dostęp do rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych? Jestem w 100% pewny, że ta 
ustawa ułatwi nam doprowadzenie do tego, że reha-
bilitacja wróci w ramach NFZ do tych świadczeń, 
które są kontraktowane w odpowiedniej wysokości 
i w odpowiedniej ilości, bo przecież o to chodzi. 

W tej chwili faktycznie rehabilitacja w ramach 
świadczeń kontraktowanych przez NFZ była na 
którymś miejscu. Ta ustawa, mam nadzieję, spo-
woduje, że ta usługa dla osób niepełnosprawnych 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie 
jedną z usług, które w NFZ są na czołowym miejscu, 
tak jak usługi dla pacjentów onkologicznych, tak jak 
usługi kardiologiczne. NFZ wprowadził kilka usług, 
dzięki czemu faktycznie zmienił się dostęp do usług 
dla pacjentów, jak wspomniałem, onkologicznych 
czy kardiologicznych. I to faktycznie zadziałało. 
Mam nadzieję, że tak samo zadziała ta ustawa, je-
śli chodzi o osoby niepełnosprawne, ale zgadzam 
się z senatorami, że to nie rozwiązuje wszystkich 
problemów. To jest poza dyskusją. Mamy szansę 
poprawić, ułatwić dostępność rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych. Dla wielu osób niepełnospraw-
nych będzie to ważne. Czy dla wszystkich? Nie. Bo, 
tak jak powiedziałem, wśród tych 943 tysięcy osób 
ze znaczną niepełnosprawnością… Rehabilitacja 
medyczna, dostęp do wyrobów medycznych, do 
sprzętu rehabilitacyjnego nie jest dla nich wszyst-
kich najważniejszy. Dobrym przykładem były tu 
osoby zaburzone psychicznie, które potrzebują do-
stępu do psychiatry, do specjalisty, dostępu do leków, 
a rehabilitacja medyczna nie jest dla nich ważna. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku, ja chciałabym podtrzymać 
prośbę o przedstawienie nam wyników finansowych 
i skutków finansowych. To w odniesieniu do poprzed-
niego… I teraz tak. Pan minister mnie sprowokował. 
Panie Ministrze, proszę do nas tak nie mówić. My 
wiemy o tym, wiem, jaka jest sytuacja z rehabilitacją, 
bo jestem codziennym świadkiem tego, co się dzie-
je. Niestety jestem też ofiarą… tzn. muszę chodzić 
na rehabilitację i widzę, co się dzieje. W związku 
z tym z całego serca… Tylko, Panie Ministrze, to, 
co my chcemy… nawet otwarte serce nie pomoże 
osobom niepełnosprawnym. Mnie chodzi o to, że 
może… Ja też jestem ubezpieczona, ale chodzę pry-
watnie i nie zawsze dostaję się do rehabilitanta. Jak 
mówię, pochodzę z małego ośrodka, gdzie jest 2–3 
rehabilitantów. I dlatego zadałam panu ministrowi 
zdrowia pytanie, czy będzie taki wykaz i co państwo 
zrobicie, czy będzie znacznie podwyższone wyna-
grodzenie, czy spowodujecie państwo napływ, nie 
wiem, czy rehabilitantów – tak jak u nas, u nas już 
są tacy rehabilitanci – z Ukrainy. Chodzi o to, żeby 
zapewnić ludziom, przede wszystkim zapewnić tym 
ludziom w pierwszej kolejności stałą rehabilitację. Bo 
o tym, co pan mówi… Bo to jest najważniejsze, żeby 
ci ludzie mogli normalnie funkcjonować. Dlatego 
te pytania są bardzo ważne. I cokolwiek byśmy po-
wiedzieli… Nie mówimy o ubezpieczeniu, czy też 
nie… Dlatego też apeluję o to… I mówimy również 
do pana, Panie Ministrze, żeby zaapelować i spowo-
dować, żeby się zwiększył rynek rehabilitantów, żeby 
ci ludzie wiedzieli, np. opiekując się takim dzieckiem 
czy osobą niepełnosprawną, ze znacznym… w ogóle 
osobą niepełnosprawną, żeby oni mieli wykaz i wie-
dzieli, że to jest rehabilitant, do którego mogą się 
zgłosić i będą mieli zrealizowaną tę usługę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Jest dokładnie tak, jak pani senator powiedziała. 

Rozumiemy się i o tym samym mówimy. Zgadza się. 
To, że NFZ chce wyprodukować, wytworzyć nowy 
produkt, który będzie dedykowany osobom niepeł-
nosprawnym ze specjalnymi potrzebami rehabilita-
cyjnymi, powinno spowodować, że te usługi będą do-
stępne. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mówi 
tak, że zweryfikuje i podniesie koszt tych świadczeń, 
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(senator T. Grodzki) mamy. W konstytucji jest zapisany dostęp do publicz-
nej służby zdrowia i ja rozumiem, że także osoby 
niepełnosprawne mają prawo korzystać z publicznej 
służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych. 
To, że od 1992 r., jeżeli pamiętam jeszcze ówczesnego 
ministra zdrowia z SLD, dyskutuje się o tym, że warto 
by było do systemu wprowadzić dodatkowe ubezpie-
czenia prywatne… No, to się dyskutuje. I na pewno to 
jest ważne, ale nie zmienia to faktu, że mówimy tutaj 
w tej chwili o publicznej służbie zdrowia i o służbie 
zdrowia czy opiece zdrowotnej finansowanej ze środ-
ków publicznych.

Oczywiście dla wielu – a zajmuję się osobami 
z niepełnosprawnościami od 1992 r. – ważne jest 
to, żeby nie było podwójnego finansowania. Skoro 
osobom niepełnosprawnym przysługują świadcze-
nia finansowane ze środków publicznych, a pan 
senator chce, żeby to było robione komercyjnie 
i finansowane prywatnie, to… Oczywiście rynek 
prywatny funkcjonuje, ale my mówimy w tej chwili 
o ułatwieniu dostępu do świadczeń rehabilitacyj-
nych finansowanych ze środków publicznych. To 
są 2 różne rzeczy, to są 2 różne sprawy. Prywatne 
usługi rehabilitacyjne, które są na rynku… Zgadza 
się, one są. Ale osoby niepełnosprawne są naprawdę 
osobami ubezpieczonymi, odprowadzane są za nich 
składki zdrowotne. I jeżeli pan senator uważa, że 
osoby te, mimo że są ubezpieczone, nie mają prawa 
korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, z reha-
bilitacji finansowanych ze środków publicznych… 
Ja uważam, że mają. Uważam, że mają i że to jest 
ważne.

Jeśli chodzi z kolei…
(Rozmowy na sali)
…z kolei to, o czym pan mówił… Oczywiście, 

że można…
(Senator Grażyna Sztark: Tylko nie mają oszczęd-

ności.)
…to traktować tak, że Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych, o której mówił pan minister, 
nie obowiązuje. Ale ona obowiązuje. I w niej jest 
mowa o tym, że dla osób niepełnosprawnych ze 
szczególnymi potrzebami rząd powinien w sposób 
szczególny szukać rozwiązań. I dlatego uważam, że 
ta ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspiera-
jących osoby o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności pokazuje, że rząd, że parlament – ta ustawa 
w Sejmie przeszła prawie jednogłośnie – traktuje 
osoby niepełnosprawne i zapewnienie im usług 
jako sprawę szczególnie ważną. Uważam, że rolą 
państwa jest dbanie przede wszystkim o osoby, 
które są najsłabsze. Osoby niepełnosprawne są 
wśród tych osób. I cieszę się, że posłowie także 
w sytuacji, która jest w tej chwili, zdecydowali się 
przygotować szybkie rozwiązania, które ułatwią 
osobom niepełnosprawnym korzystanie ze świad-

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Ja się 
rzadko na tej sali zgadzałem z ministrem Radziwiłłem, 
ale z senatorem Radziwiłłem się zgodzę, że to jest 
chyba bardziej deklaracja chęci niż możliwości, bo 
kwestia pieniędzy do ręki rozwiązałaby problem 
znacznie lepiej.

(Senator Janina Sagatowska: O tak, tak.)
Ale nie o tym chciałem mówić. Rozumiem, że 

państwo działali pod presją – pod presją czasu i oko-
liczności. I przypomnę, że w pierwszych dniach tego 
kryzysu w ogóle nie chcieliście wpuścić rehabilitan-
tów do Sejmu, co było niezwykle…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę prosić, Panie Marszałku… Nie mogę 

zadawać pytania, bo tutaj jakieś…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ja też mam 

nadzieję, że to już będzie możliwe.)
Ja mam zupełnie inne zagadnienie. Ta specustawa 

przygotowywana trochę ad hoc ma 5 punktów, arty-
kułów. A ja zawsze z uwagą czytam opinie naszych 
legislatorów. I oni piszą dokładnie to, że formalnie 
funkcją art. 4 jest tylko naniesienie zmian w ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, w ustawie z 2004 r. W art. 5 
jest tylko data wprowadzenia. Oznacza to, że podle-
gają one tzw. ekspiracji, czyli z dniem wejścia w ży-
cie ustawy przestają istnieć. Czyli ustawa będzie się 
składała z art. 1–3. A legislator pisze, że art. 1–3 nie 
określają zakresu podmiotowego i przedmiotowe-
go opiniowanej ustawy, która jest w istocie ustawą 
nowelizującą ustawę o świadczeniach z roku 2004, 
dlatego art. 1–3 należy skreślić. Krótko mówiąc, ta 
ustawa przestaje istnieć, bo art. 4 i 5 z dniem wejścia 
w życie ekspirują, a art. 1–3 są niepotrzebne.

Czy nie prościej po prostu znowelizować działają-
cą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 
2004 r.? Bo ta specustawa de facto nic innego nie robi, 
tylko nowelizuje tę starą ustawę. I w ten sposób byśmy 
załatwili to dużo szybciej i sprawniej.

(Senator Grażyna Sztark: I dać kasę.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Bardzo obszerne pytanie, ale odpowiedź pewno 

będzie zwięzła.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Senatorze, zgadzam się z wieloma punkta-

mi, o których pan mówił, ale mamy takie realia, jakie 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) stym roku życia powinny korzystać ze specjalnego 
traktowania, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne. 
Tam też jest dostęp bez kolejki do świadczeń, do róż-
nego rodzaju wyrobów medycznych, do rehabilitacji. 
Uważaliśmy, że także osoby ze znaczną niepełno-
sprawnością po osiemnastym roku życia powinny 
móc z tego korzystać. Więc tak naprawdę omawiana 
dzisiaj ustawa jest bardzo podobna do tej ustawy „Za 
życiem”, która właśnie przewidywała dla dzieci nie-
pełnosprawnych, dzieci, które faktycznie wymagają 
zabiegów medycznych, świadczeń medycznych czy 
rehabilitacji… Tutaj rozciągamy to także na doro-
słych. Tak więc nie jest tak, że jest jakaś luka. Wręcz 
odwrotnie: tam jest mowa o osobach do osiemnastego 
roku życia, a tu jest mowa o osobach powyżej osiem-
nastego roku życia. Bo osoby powyżej osiemnastego 
roku życia mają już orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. I dlatego tutaj jest ta ciągłość. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Czerwiński: To jest jasne.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy nie ma pan wrażenia, że część 

z tych zapisów, które są tutaj proponowane, dublują 
się z ustawą „Za życiem”, jeśli chodzi o kwestie tego 
dostępu, bezkolejkowości itd.? To wszystko jest już 
tam zapisane. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Tak jak wspomniałem przed chwileczką, w usta-

wie „Za życiem” jest mowa o wsparciu kobiet w ciąży 
i ich rodzin, a tutaj mówimy o dorosłych osobach 
niepełnosprawnych.

Ja bym chciał… Pani senator się śmieje, ale pani 
senator musi wiedzieć, że my…

(Senator Grażyna Sztark: Bo to nie dotyczy tej 
ustawy.)

…z panem przewodniczącym Dudą znamy się dłu-
go i on zna ośrodek dla 100 osób niepełnosprawnych, 
który prowadziłem i który zatrudniał 6 rehabilitantów 
pracujących na 2 zmiany. Tak że na pewno wiem, 
o czym mówię, kiedy mówię o tym, jak ważna jest 
rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych.

(Senator Grażyna Sztark: Proszę o adres…)

czeń rehabilitacyjnych i świadczeń zdrowotnych. 
I jestem im za to ogromnie wdzięczny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czerwiński.
(Senator Tomasz Grodzki: Ja tylko podziękuję 

za odpowiedź, ale kompletnie nie na moje pytanie. 
Dziękuję.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Pan 
senator mówił o środkach prywatnych na wykup re-
habilitacji…)

(Senator Tomasz Grodzki: Ja? Nie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Nie? 
Nie na rehabilitację? No, to źle się zrozumieliśmy.)

No, to ewentualnie następnym razem… Bo teraz 
pan senator Czerwiński.

Proszę.

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

ja powtórzę to pytanie, które zadawałem wcześniej 
ministrowi z resortu zdrowia. Otóż w ustawie cały 
czas jest mowa o osobach, właściwie świadczeniobior-
cach, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. To orzeczenie wydaje się, jak 
wynika z tego, co czytałem, tylko osobom dorosłym, 
czyli powyżej szesnastego roku życia. Dzieci, tak je 
nazwijmy, do szesnastego roku życia, do ukończenia 
16 lat posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. To 
jest inne orzeczenie. Pytanie jest takie: jak one mogą 
skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Już 
mówię.)

Co wtedy?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Senatorze, oczywiście ustawa o „Za życiem”, 

czyli ta ustawa, która została uchwalona półtora roku 
temu, daje specjalne świadczenia: koordynowaną 
opiekę nad kobietą w ciąży i koordynowaną opiekę 
nad dzieckiem ze szczególnymi potrzebami. I o tych 
szczególnych potrzebach decyduje zaświadczenie 
specjalistów. I w tej ustawie jest mowa o osobach 
do osiemnastego roku życia. Uważaliśmy, że także 
osoby ze znaczną niepełnosprawnością po osiemna-
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję, Panie Marszałku.)

Czy pan minister Cieszyński chciałby się jeszcze 
wypowiedzieć?

(Senator Grażyna Sztark: A są pytania?)
Pytań nie ma w tej chwili.
(Głos z sali: Jeżeli pytań nie ma, to…)
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, informuję, że przedstawiciel rzą-

du zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie zadane przez pana senatora Augustyna.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Libicki.
Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy dzisiaj o ustawie o szczególnej pomo-

cy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
czyli w pewnej mierze także dla mnie, więc w jakiejś 
części tego wystąpienia będę się powoływał na własne 
doświadczenie. Ale chcę zacząć od wątków politycz-
nych, choć nie konfrontacyjnie. Chcę powiedzieć tak. 
Ja bardzo długo znam pana senatora Szymańskiego, 
bardzo go cenię, ale to jednak nie jest tak, że my dzisiaj 
debatujemy nad tymi 2 dokumentami – poprzednią usta-
wą i tą ustawą – abstrahując od sytuacji, która w Sejmie 
ma miejsce. Myślę tutaj o tej okupacji rodziców z nie-
pełnosprawnymi dziećmi. To jest tak, że te ustawy się 
pojawiają, ponieważ to jest jakiś rezultat, owoc tego 
protestu. I ja chcę powiedzieć tak. Ja tam nie chodzę, 
zresztą nikt mnie tam nie zaprosił, ale i świadomie tam 
nie idę. W roku 2014, też na prośbę pana senatora Dudy, 
ja z tymi samymi osobami rozmowy tam prowadzi-
łem. To były bardzo trudne rozmowy i ja państwu – 
ani panu ministrowi Cieszyńskiemu, ani panu mini-
strowi Michałkiewiczowi – prowadzenia tych rozmów 
nie zazdroszczę. To są ciężkie rozmowy. Ja bym mógł 
sporą część tej argumentacji przyjąć, gdyby jednak nie 
3 rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że przecież państwo 
od wielu miesięcy – mówię tu o większości rządowej 
– mówicie o tym, że pieniędzy jest dosyć, że, jak to 
powiedział pan senator Ryszka, wystarczy nie kraść, 
że jest mnóstwo pieniędzy z uszczelnienia VAT, że jest 
program dostępności…

(Senator Mieczysław Augustyn: Pan senator 
Ryszka powiedział, że przestaliśmy kraść.)

A, no to przepraszam… Że ogłaszamy program 
„Dostępność +”. No, zatrzymajmy się trochę. Trudno się 
dziwić temu, że różne osoby, które codziennie słyszą, że 
pieniędzy jest dosyć, a w zasadzie w bród, że tak powiem, 
o swoje się upominają. To jest dosyć naturalne. Prawda?

I teraz druga kwestia. Przy tej okazji warto jesz-
cze poruszyć sprawę tego programu „Dostępność +”. 

Jeżeli…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie…)
…pani poseł chce, to oczywiście adres dostanie. 

Ale może też pani sprawdzić u pana senatora Dudy, 
bo on zna ten ośrodek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Czudowska. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy w przyszłości nie warto by 

rozważyć stworzenia programu szkoleń w zakresie 
rehabilitacji dla rodziców mających dzieci niepeł-
nosprawne? Bo są takie schorzenia, są takie zabie-
gi rehabilitacyjne, które rodzice po przeszkoleniu, 
którzy i tak są w domu – nie pracują, bo się tymi 
dziećmi opiekują – mogliby… Zamiast, tak jak już tu 
było powiedziane, wozić… Transport trwa czasami 
3 godziny, podczas gdy godzinę czy pół godziny 
trwa rehabilitacja. Chodzi o to, żeby stworzyć sys-
tem szkoleń dla rodziców mających niepełnospraw-
ne dzieci, szkoleń dotyczących takiej rehabilitacji, 
która jest w zakresie możliwości tego rodzica. To 
też nie załatwi wszystkiego, ale jakiś procent dzieci 
czy dorosłych niepełnosprawnych mógłby z tego 
skorzystać.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:

Dziękuję bardzo.
Dokładnie tak jak pani senator powiedziała, dla 

części dzieci ta rehabilitacja to usprawnienie, po 
prostu usprawnienie ruchowe, a to z tego względu, 
żeby nie było przykurczy, żeby dziecko się normalnie 
rozwijało. O takim programie, o jakim pani senator 
powiedziała, w tej chwili myślimy. Jest on przygoto-
wywany jako program PFRON-owski, rady nadzor-
czej PFRON, który to PFRON by szkolił rodziców 
w opiece, pielęgnacji, ale także w usprawnianiu swo-
ich niepełnosprawnych dzieci.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Lista pytań została wyczerpana. Dziękuję panu 

ministrowi.
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(senator J.F. Libicki) sienie renty socjalnej. Omawialiśmy to w poprzednim 
punkcie. Tutaj nie ma sporu. Drugi postulat to dodatek 
rehabilitacyjny w formie pieniężnej.

Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie można go 
wypłacać w gotówce, skoro świadczenie 500+, dla 
dużo większej grupy beneficjentów, jest wypła-
cane w gotówce. Pan minister Cieszyński powie-
dział, że właśnie ustawa o szczególnym dostępie 
dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści jest jakąś odpowiedzią na to żądanie 500 zł 
w gotówce. Otóż, ja chcę powiedzieć tak: ja mam 
wątpliwość, czy to się wszystko zepnie finansowo. 
Przede wszystkim wydaje mi się, że w gotówce 
byłoby dużo łatwiej to oszacować i dużo łatwiej 
wypłacić. Byłoby mniej więcej wiadomo, jak to 
świadczenie obsługiwać.

Ja podam tylko jeden przykład. Ja jestem oso-
bą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Według obecnych przepisów refundacja wózka dla 
osoby niepełnosprawnej, dla mnie, przysługuje co 
5 lat. Ja tylko raz w swoim życiu skorzystałem 
z takiej refundacji, bo generalnie jestem w takiej 
sytuacji finansowej, że mogę sobie ten wózek kupić. 
Co prawda pan poseł Piechota śmieje się ze mnie, 
że jako konserwatysta jeżdżę na bardzo starym 
modelu, ale mnie ten model wystarcza. Jednak chcę 
powiedzieć tak – i już to powiedziałem panu mi-
nistrowi na posiedzeniu komisji – mogę tu złożyć 
zobowiązanie, że tak długo, jak będę senatorem, 
będę kupował sobie wózek za własne środki. Ale 
jak już nie będę senatorem i będę chciał skorzystać 
z tego programu, to wtedy – zgodnie z hasłem, któ-
re pan minister wypowiedział, że będzie tyle, ile 
trzeba – ja po zakup tego wózka będę przychodził 
co roku, bo taką mogę mieć potrzebę, a jak będę 
miał kaprys, to przyjdę nawet 2 razy w roku. I to 
jest podstawowy problem. Jeżeli państwo stawiacie 
sprawę tak, że na to starczy i będzie tyle, ile jest 
potrzeb, to ja naprawdę się obawiam, że bardzo 
prędko przekonacie się państwo, że wydatki będą 
galopowały i że tańszym rozwiązaniem jest dać 
tym osobom po te 500 zł świadczenia rehabilitacyj-
nego, niż uruchamiać program, którego skutki są 
nie do oszacowania. Wydaje mi się, że na własnym 
przykładzie pokazałem to w sposób wystarczają-
co wyraźny. Tak więc obawiam się, że szykujecie 
sobie państwo rozwiązanie, mając być może nawet 
dobre intencje, którego skutków nie jesteście w sta-
nie przewidzieć. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Ja bardzo cenię ten program. Bardzo dobrze, że 
rząd chce ten program realizować, tylko trzeba mó-
wić prawdę w całości, bo ten program jest sprze-
dawany w taki oto sposób. Na konwencji Prawa 
i Sprawiedliwości pan premier Morawiecki mówił 
tak: w ciągu kilku najbliższych lat na program 
„Dostępność +” będą 23 miliardy zł. Pan premier 
Morawiecki nie mówił, że o ponad połowę tych środ-
ków dopiero polski rząd będzie się starał w Unii 
Europejskiej, żeby je na ten cel otrzymać. Nie mówił, 
że mniej więcej 1/3 tych środków to będą środki, 
które będą musiały wydać samorządy. Te, które będą 
chciały po te środki europejskie sięgnąć. Tak? I nie 
mówił o tym, że w związku z tym rząd da tylko 
jakąś niewielką część środków na ten program. Nie. 
Przecież ta sprawa jest prezentowana tak: to my 
damy w ciągu najbliższych kilku lat. No, trudno 
się dziwić, że skoro tak się mówi, to do tego, kto 
mówi „to my damy”, przychodzą właśnie te panie 
z dziećmi i mówią: jeśli na „Dostępność +” mają 
być 23 miliardy, to my byśmy chciały już, bo to jest 
nam potrzebne.

Drugi powód, dlaczego nie jestem tak wyrozu-
miały, jest taki, że wtedy – już o tym mówił pan 
senator Duda – pan poseł Mularczyk i pani minister 
Kempa byli w pierwszym rzędzie z tymi osobami 
protestującymi. Ja uważałem, że mam obowiązek 
pójść wtedy, kiedy należę do większości rządowej, 
mam narzędzia i obowiązek obrony tego, co się udało 
zrobić. Uważam, że dzisiaj pójście bez zaproszenia 
mogłoby być odczytane jako pewien sposób lanso-
wania się na tym proteście. Nie chciałbym się na nim 
lansować. A panu posłowi Mularczykowi i pani mi-
nister Kempie też przypominam, że nie warto jednak 
takich rzeczy robić.

Jeszcze jedno zdanie o programie „Dostępność +”. 
To jest taka anegdotka. Proszę jej nie odbierać jako 
pewnej złośliwości, tylko jako opis pewnego zjawi-
ska. Odbyła się inauguracja tego programu, wystąpił 
pan premier Morawiecki, wszystko odbyło się bardzo 
hucznie. Następnie była przerwa i zaproszono nas na 
lunch. I na tym lunchu osoby niepełnosprawne na 
wózkach nie mogły zjeść obiadu, ponieważ wszystkie 
stoliki były wysokie. Dopiero jakimś nadludzkim 
wysiłkiem organizatorów zorganizowano stoliki od-
powiedniej wysokości dla osób na wózkach. Mówię 
o tym nie dlatego, żebym się czepiał, tylko dlatego, że 
to naprawdę musi być bardzo przemyślane i skonsul-
towane z osobami, które się na tym znają, z osobami 
niepełnosprawnymi. Warto o tym pamiętać, jeśli się 
taki program uruchamia.

Teraz chcę powiedzieć o tym, o czym my tutaj 
dzisiaj rozmawiamy. Jak rozumiem, postulaty osób 
protestujących były 2. Pierwszy postulat to podnie-
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jest osób, które pomoc państwową określają jako tyl-
ko 153 zł, bo tylko tyle dostają, gdyż jeśli pracują, 
to oczywiście nie mogą korzystać ze świadczenia 
pielęgnacyjnego. Jeśli pracują i ileś tam zarabiają, to 
nie mogą też być dla nich uruchomione inne środki 
pomocy, np. turnusy rehabilitacyjne, których dostęp-
ność progowo jest określana ze względu na dochody. 
Podobnie jest z tymi wózkami, z tym sprzętem. Jeśli 
to są ludzie aktywni, jeśli korzystają z wszelkich swo-
ich możliwości, to właśnie okazuje się, że ta pomoc 
jest niewielka, być może również niewielka progowo 
w zakresie podatku.

Zatem moja propozycja – to jest propozycja kom-
promisu – jest taka, żeby wzruszyć martwą, niemo-
ralną stawkę 153 zł i podnieść ją do poziomu 500 zł, 
a zatem podnieść dodatek… przepraszam, zasiłek 
pielęgnacyjny do kwoty 500 zł. Ale powiadam, i od 
lat o to walczę – na jeden rok. Dlaczego jeden rok?

Prawie wszyscy tu wykazali, nawet z pewną 
dozą zaufania do pana ministra zdrowia, że mamy 
do czynienia z bieganiną liczb. To jest prawda, Panie 
Ministrze, choć pan mnie przekonywał co do tego, że 
to się bilansuje na poziomie NFZ. Ale niedawno było 
trzęsienie ziemi w Polsce z powodu podwyżki płac dla 
paru tysięcy nauczycieli. Okupacja, zapaść Polski… 
no, różne rzeczy, prawda? Tak więc już wówczas to się 
nie bilansowało. Dziś pan mówi, że przybyło w mię-
dzyczasie 100 milionów zł. Ale ja nie wiem, czy to się 
bilansuje. A jeśli nawet się bilansuje – nie chciałbym 
panu życia utrudniać – to nie jest tak, że pieniądze ro-
bią cuda. Pieniądze umożliwiają robienie cudów. A co 
jest przeszkodą? No, przeszkodą są niedofinansowane 
placówki zdrowia. Jeśli pan mówi o tej rehabilitacji 
leczniczo… o pomocy leczniczo-rehabilitacyjnej, to 
przeszkodą będzie brak bazy technicznej. Jeśli pan 
sprzedaje tutaj za setki milionów prawo do ominię-
cia kolejki, bo tak to zrozumiałem, to pan sprzedaje 
Inflanty, bo tej kolejki od lat nie można usunąć. Ona 
ciągle istnieje, o ile nawet nie narasta, nie będę mówił 
o swoim przykładzie związanym ze strunami głoso-
wymi – muszę czekać 4 miesiące.

Zatem pan niczemu nie pomaga. Mogę dowodzić, 
że pan spowoduje jeszcze większy bałagan. A to hi-
storycznie udowodnię tak. Był taki generał, nieży-
jący już generał Kiszczak, który bardzo chciał się 
przypodobać Polakom i sprzedał im prawo do na-
wet 4 tysięcy telefonów. Wszyscy się cieszyli, pisali 
wnioski, tylko przez to popsuła się centrala, bo one 
wszystkie przestały działać. Ja mam obawę, że pan, 
tworząc pojęcie kolejki w kolejkach, bo tak to nale-
ży postrzegać… Jeśli pan chce dopisać co najmniej 
150 tysięcy osób do kolejki, to pan uruchamia kolejną 
kolejkę w kolejkach. Ja to wcześniej przeżyłem, jeśli 
chodzi o środowiska kombatanckie, które sobie… 
Jest pytanie, jak to będzie wyglądało technicznie, 
skoro już są, powiedzmy, pięciomiesięczne, trzylet-

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tytuł ustawy wskazuje, że ustawa ma charakter 

szczególny, ale nie tylko ustawa, bo sytuacja w kraju 
związana z niepełnosprawnymi też jest szczególna – 
żeby nie używać bardziej dosadnych określeń. Mamy 
bowiem do czynienia z masowym wystąpieniem śro-
dowisk niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów oraz 
tych wszystkich, którzy na różne sposoby, bezpośred-
nie i pośrednie, są z niepełnosprawnymi związani. 
I nie jest prawdą, że mamy normalną sytuację, gdy 
oto rząd występuje z szeregiem inicjatyw, które roz-
wiązują te problemy.

Panowie Ministrowie, tak naprawdę zagadnienie 
niepełnosprawności od strony finansowej rozwiązu-
ją zaledwie 2 liczby oraz parę dodatkowych świad-
czeń. Pierwsza liczba, która określa materialną pomoc 
państwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, to 
jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł, który 
od 12 lat jest niezmienny. I druga liczba, można to 
przyznać, to jest dodatek pielęgnacyjny dla rencistów 
i emerytów, który wszakże nie ma charakteru pomocy 
państwa, bo jest zabezpieczeniem wypracowanym 
w ramach składki emerytalnej. Wszystko inne ma 
charakter czysto socjalny i dotyczy nie tylko osób 
niepełnosprawnych, ale też innych osób, np. pobiera-
jących rentę socjalną. W gruncie rzeczy możemy więc 
mówić – wbrew temu, co mówi premier Morawiecki 
i inni panowie ministrowie – że my tak naprawdę, 
wprost, udzielamy niepełnosprawnym pomocy w wy-
sokości 153 zł. To jest 153 zł, kwota niezmieniana od 
12 lat. I przynajmniej w podwójnym zakresie straciło 
to swój sens. W sensie moralnym, ponieważ pielę-
gnacja czy rehabilitacja za 153 zł to jest, jak tutaj 
powiedziano, zaledwie 1 godzina pracy rehabilitanta. 
W sensie funkcjonalnym też nie załatwia to żadnego 
problemu – bo co może niepełnosprawny za 153 zł? 
Która z jego spraw dokuczających mu, ciążących 
w jego sytuacji, może zostać załatwiona? Żadna. 
Ewentualnie to będą te 153 pieluchomajtki, ale to 
też nie będzie rozwiązanie w stopniu znacznym, bo 
do tej pory serwowano ich 180. Jeśli tak, to słuszne 
były te postulaty od wielu lat zgłaszane – również 
tutaj, na tej antresoli, tylko one chwilowo zanikły, 
bo zmieniły postać – żeby wzruszyć to, czego nazwa 
ma przypominać obywatelom, że jest to wyrazem 
troski konstytucyjnej, tak, konstytucyjnej, o ich sytu-
ację życiową, na którą nie mieli wpływu. W związku 
z tym moja propozycja, i nie tylko moja, bo płynąca 
z wielu petycji, wskazuje konieczność ożywienia tej 
instytucji. Bo cokolwiek my zrobimy, to i tak zawsze 
w debacie pojawią się słowa: a my mamy tylko 153 zł 
na rehabilitację.

Czy to jest tylko wymyślona figura retoryczna? 
Nie. Może pan minister w końcu powie, ile w Polsce 
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(senator J. Rulewski) Druga poprawka. Ona jest, powiedziałbym, frag-
mentaryczna, ale wychodzi naprzeciw temu twier-
dzeniu… Chyba pan minister, a zwłaszcza pan mi-
nister Michałkiewicz, bo wsparł to, zauważył, że 
te osoby, całe rodziny, środowiska, bo to nie jest 
tylko kwestia osoby niepełnosprawnej, nie tylko 
dziecka niepełnosprawnego… Bardzo im odpowiada 
to, co się nazywa turnusem rehabilitacyjnym, a co 
ma w sobie element urlopu wytchnieniowego. Moja 
poprawka zmierza do tego, aby przyznać prawo pod-
miotowe do tego, żeby przynajmniej raz na 5 lat to 
środowisko, czyli opiekun plus dziecko, bo chwilowo 
tylko o tych środowiskach mówię ze względu na 
środki budżetowe, miało prawo do odbycia turnusu 
rehabilitacyjnego z dopłatą na warunkach obecnych. 
To nie jest maksymalne żądanie, bo oczywiście jest 
tam próg dochodów i oczywiście jest tam próg wy-
sokości świadczeń, czyli odpłatność. I ta druga po-
prawka zmierza właśnie do tego, żeby wyłącznie 
dzieciom, tym osobom, które w okresie do 16 lat 
uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności – do-
dajmy, że chodzi o znaczny stopień – a potem nadal 
były dziećmi i wymagały stałej opieki… Wnoszę, 
żeby miały one choć raz na 5 lat 2-, 3-tygodniowe 
wytchnienie. Taką poprawkę składam. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan marszałek Borowski.
(Głosy z sali: Nie ma go.)
Nie ma.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 
Senatorowie!

Ta ustawa jest robiona pod presją i ma być odpo-
wiedzią, tak nam mówiono, m.in. na postulaty osób 
protestujących w Sejmie. Jest to jednak odpowiedź 
zupełnie chybiona nie tylko dlatego, że nie odpowiada 
na postulaty o świadczenie pieniężne w wysokości 
500 zł, ale także dlatego, i to przede wszystkim, że jest 
to propozycja przygotowana ad hoc, a dotycząca bar-
dzo skomplikowanej materii, opracowana bez dobre-
go rozeznania konsekwencji, które ze sobą przyniesie.

Proszę państwa, nie uzyskaliśmy pełnej odpo-
wiedzi na pytanie o kryteria, których zastosowanie 
spowodowało takie, a nie inne wyliczenie skutków 
ustawy. Słyszymy tylko zapewnienia, że NFZ wie, 
co robi. Nie wiem, czy oprócz siebie znajdzie pan 
w Polsce kogoś, kto uzna, że NFZ wie, co robi. Mamy 
co do tego poważne wątpliwości. Braki są wszędzie.

nie kolejki, a my do nich wpiszemy kolejną kolej-
kę. Przecież my odsuniemy tamtych ludzi. Zatem to 
są czyste Inflanty, moim zdaniem, niepopularne… 
Rozumiem tutaj krytycyzm tych środowisk, które 
prawdopodobnie jakoś tam sobie te kolejki omijają, 
załatwiają sprawę czy, że tak powiem, przekupują po-
przez wysokopłatne świadczenia rehabilitacyjne. Ale 
załóżmy, że u pana to się zbilansuje, że ta cudowna 
gospodarka będzie się toczyła… Zauważyłem, co jest 
szczególną sytuacją, że temu środowisku, ważnemu, 
rzeczywiście, towarzyszył nadmiar szczodrobliwości 
władzy. Praktycznie nie ma w Polsce władzy, która by 
nie odwiedziła tej antresoli, i nie ma władzy, która by 
coś tam nie obiecywała. Tylko niestety towarzyszyła 
temu inflacja pomysłów. 

Chcę powiedzieć właśnie o tym, o co od lat za-
biegam. Tego, co państwo robicie, nie da się nazwać 
inaczej, jak tylko klajstrowaniem tymczasowo, do-
raźnie sytuacji, zalepianiem ust: macie tu 100 zł, 
bądźcie cicho, my kupujemy czas polityczny, dodaj-
my jeszcze, że i czas wyborczy. I jeszcze: chcemy 
przejechać z tymi miesięcznicami, pomniki odsło-
nić, wygrać wybory samorządowe, zatem dajemy 
chwilowo, nieduże zresztą, pieniądze. Reszta to 
obietnice Inflantów. A ja się upominam, i tu znaj-
duję w rządzie, tylko skromnie, w postaci mini-
stra Michałkiewicza, którego nie ma… Uważam, 
że najpierw trzeba uregulować sytuację dotyczącą 
orzecznictwa. Żeby dzielić pieniądze, duże pienią-
dze, bo tego nie da się ukryć, sumy idące w miliar-
dy, trzeba wiedzieć, komu dać i jak dać. Bo jeśli 
mówimy, Panie Ministrze – niech pan słucha – o tej 
rehabilitacji… Jak pan sobie wyobraża rehabilitację 
człowieka, który żyje 30 km od autobusu i który raz 
na tydzień jedzie do miasta wojewódzkiego, gdzie 
jest przychodnia rehabilitacji? Jeśli go ktoś życzliwie 
nie podwiezie, to on z taksówki nie skorzysta, a z tej 
rehabilitacji to już na pewno nie. 

W tym orzecznictwie, którego sprawę świat już 
rozwiązał, mówi się o indywidualizacji tych świad-
czeń, o uwzględnieniu warunków lokalnych. A ge-
neralnie mówi się o tym, żeby nie chować, nie kryć 
ludzi, osób niepełnosprawnych, w tym dzieci niepeł-
nosprawnych, za hebanowymi drzwiami ze złotymi 
klamkami, o których mówił pan premier Morawiecki, 
tylko odwrotnie, żeby te wszystkie drzwi otwierać, 
tak żeby oni mogli poddać się rehabilitacji społecznej. 
Zresztą nie wspomniał pan, Panie Ministrze, może 
przez zapomnienie, że podstawowym dokumentem 
dotyczącym rehabilitacji jest konwencja praw osób 
niepełnosprawnych przyjęta przez Polskę, między 
innymi tu, w Senacie, w 2012 r. i ona mówi o kierun-
kach rehabilitacji społecznej, a nie mówi o zamykaniu 
ludziom ust im przy pomocy pieniędzy.
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(senator M. Augustyn) na ten temat sądzicie, bo to świeża sprawa jest. To 
jest zupełnie nowa okoliczność, której się, planując 
to posiedzenie, nawet nie spodziewaliśmy.

Proszę państwa, oni przyjrzeli się temu i powie-
dzieli, że to nie jest dobre rozwiązanie, przede wszyst-
kim dlatego, że oprócz limitów ilościowych i limitu 
czasu użytkowania są też limity finansowe – i te li-
mity zostają. To są bardzo różne wyroby. Przeważali 
w tej grupie ci, którzy mówili o cewnikach, o pie-
luchomajtkach. No i oni mówili, jak się skończyło 
to, że podwyższono limity ilościowe dotyczące tych 
2 ostatnich wyrobów, pozostawiając limit finansowy. 
No, czym to się skończyło? Dawniej kupowano pie-
luchomajtki za 1,5 zł, za 2 zł – co prawda tylko 60, 
ale one były dużo bardziej chłonne – a teraz można 
kupić 90, ale mniej chłonnych, bo za złotówkę. I to 
jest taka właśnie sytuacja. No bo jeżeli się nie do-
sypuje pieniędzy… Tutaj trochę ich przybywa. Pan 
minister mówił, ile ich przybywa, ale tak naprawdę 
jest to pozór, bo pozostawienie limitu finansowego 
spowoduje, że albo cena jednostkowa będzie malała, 
albo będzie tak, że pewnego dnia w październiku 
NFZ powie: bardzo przepraszamy, ale kasa nam się 
skończyła, pieniędzy na to już nie ma i nie będzie. 
A więc to nie jest przemyślane rozwiązanie.

Weźmy jeszcze pod uwagę to, że jest tak ogrom-
na różnica w szacunkach dotyczących tego, ile osób 
może z tego skorzystać. No, strach się w tej materii 
poruszać. Wydaje mi się, że jeżeli nie chcemy stwa-
rzać pozorów, to trzeba znieść ten limit finansowy. 
Proszę państwa, ten przepis jest dokładnie… Ktoś 
powie: pan jest niekonsekwentny, bo boi się pan o fi-
nanse, a mówi pan, żeby znieść limit finansowy. Otóż 
nie, ja nie chcę po prostu pozornego rozwiązania, 
a ten przepis mówi o tym, że o miesięcznym zapo-
trzebowaniu na te wyroby decyduje każdorazowo 
osoba uprawniona do wystawienia zlecenia. NFZ ma 
coraz ściślejszą kontrolę nad tym, co lekarze wypisują 
i zlecają. No, to tu jest miejsce na kontrolę, to nad tym 
właśnie trzeba zapanować, tak żeby to było zgodne 
ze sztuką. Jak ma być bez limitu, to niech będzie bez 
limitu, a nie z pozoru bez limitu, a jednak z limitem.

To są tylko niektóre zastrzeżenia, które mam do 
tego projektu. O niektórych mówiłem też przy okazji 
pytań i poprawek. Chodzi o sam kształt legislacyjny 
tych 3 pierwszych artykułów. No, one są po prostu 
zbędne, nie mają żadnej wartości legislacyjnej, w su-
mie są tylko uzasadnieniem dalszej treści ustawy 
i dlatego uważam, że te artykuły powinny zostać 
wykreślone.

I chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo trud-
no jest określić to zapotrzebowanie. Myśmy kiedyś 
tutaj w Senacie chyba na skutek petycji… Tak, na 
skutek petycji – komisja petycji przedstawiła projekt 
ustawy, który, jak pamiętacie, bo wielu senatorów 
tutaj siedzących się wypowiadało, także z tej stro-

W ochronie zdrowia brakuje pieniędzy. Niedawno 
przyjmowaliśmy ustawę, bo trzeba było coś dołożyć, 
trzeba było dosypać, bo nie ma pieniędzy. A pan nas 
tu przekonuje, że nagle pieniędzy jest full, przynaj-
mniej jeśli chodzi o rehabilitację. Tymczasem stan 
jest taki: na rehabilitację w Polsce aktualnie czeka 
w kolejce 1 milion 300 tysięcy ludzi. Oczekiwanie 
wynosi średnio 464 dni, tj. rok i 3 miesiące. Tak to 
dzisiaj wygląda.

Pan senator Rulewski ma rację. Tu się tworzy ko-
lejkę w kolejce. Ci, którzy znają się na sprawie, ale nie 
są z NFZ, mówią, że to dotyczy nie 150 tysięcy osób, 
ale nie mniej niż 400 tysięcy. To zupełnie zmieni 
sytuację finansową NFZ.

Wyobraźmy sobie, że te osoby skorzystają z prawa 
do tego, żeby pojawić się bez kolejki. Takie różnico-
wanie pacjentów będzie powodowało awantury i będą 
to wielkie awantury. Ci, którzy wyprzedzą innych 
w kolejce, na pewno będą powodem tych awantur. 
To jest to, o czym mówią tu niepełnosprawni: będzie 
przeciwstawianie jednych drugim, jednych potrzebu-
jących drugim potrzebującym.

Pan minister Michałkiewicz ma rację: im szybciej 
zacznie się rehabilitację, zwłaszcza wczesną, tym le-
piej. To o nią powinno tu chodzić. Ale kiedy i komu 
jest ona potrzebna? Nie tej grupie, którą uprzywile-
jowujemy. W niej są ci, którzy jeszcze nie potrzebują 
tak bardzo stałej rehabilitacji. Oni potrzebują jej we 
wczesnym okresie życia po to, żeby później potrze-
bować jej mniej. Teraz się czeka 3, 4 miesiące, a po 
zmianie będzie się czekało – akurat w tym segmencie 
– dłużej. Ja nie mówię o osobach ze znacznym stop-
niem… To w ogóle nie są osoby z orzeczeniem. To 
są osoby z chorobami kardiologicznymi, to są osoby 
po wypadkach, to są osoby po wylewach. Masa ludzi 
bez orzeczeń się tu nie zakwalifikuje. To może się 
skończyć – Panie Ministrze, ostrzegam – skandalem, 
awanturami. Państwo tak lekko to sobie ważycie. No, 
trzeba coś nagle zaklajstrować, załatać, coś tym lu-
dziom dać, coś rzucić na stół. Macie coś w NFZ? No 
to dawajcie i jedziemy.

Podobnie rzecz się ma z wyrobami medyczny-
mi. Akurat zupełnie poza tym wszystkim państwo 
z Komisji Zdrowia i pan przewodniczący Duda z na-
szej komisji rodziny zwołał drugie już posiedzenie na 
temat wyrobów medycznych, przyznawania tych wy-
robów medycznych, a to dotyczy także osób niepeł-
nosprawnych i niesamodzielnych. I dlatego my z pa-
nem senatorem Libickim, jako przewodniczący tych 
dwóch zespołów, też byliśmy w gronie organizatorów. 
To drugie spotkanie miało się odbyć przedwczoraj, 
no ale gości nie wpuszczono. Ja ich zaprosiłem na 
herbatę, na kawę i mówię: słuchajcie, mam tutaj ten 
projekt ustawy, to chociaż dowiem się od was, co wy 
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(senator M. Augustyn) Jakiś nasz, polski, znany polityk kiedyś powiedział, że 
„piniendzy” w naszym budżecie nie ma i nie będzie. 
Okazało się, że „piniondze” się znalazły na wiele 
rozwiązań. Ale tych „piniendzy” nie ma na wszystko, 
więc ten sposób rozwiązania, że w formie świadczeń 
będą bez kolejki przyjęcia do specjalistów, że będą 
zwiększone limity pieluchomajtek – bo w tej chwili 
ten limit wynosi 60 sztuk na miesiąc i to jest zdecydo-
wanie za mało dla danego pacjenta – daje już szansę 
na poprawę bytu.

Od samego początku działania naszego rządu 
wszyscy jego przedstawiciele robią to tak, żeby przy-
gotowywać ustawy i żeby te ustawy przygotowywać 
dokładnie. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś, moż-
liwe, że zmuszony sytuacją, możliwe, że namówiony 
do tego, żeby już dłużej nie czekać, zwraca uwagę 
na siebie, to my musimy jak najszybciej ten problem 
rozwiązać. Dlatego ja wnoszę, żeby państwo przyjęli 
tę ustawę w takiej formie, w jakiej ona w tej chwili 
jest przygotowana, przyjęli ją jak najszybciej, a dalsze 
prace nad poprawą bytu niepełnosprawnych będą 
prowadzone, i w ministerstwie rodziny, i również 
w NFZ, bo NFZ i Ministerstwo Zdrowia też sobie 
świetnie zdają sprawę z tego, że jest taka potrzeba.

Pan senator Rulewski mówił o tym, że przynaj-
mniej raz na 5 lat powinna być rehabilitacja.

(Senator Jan Rulewski: Turnus rehabilitacyjny.)
Tak, turnus rehabilitacyjny, wyjazdowy. Zgadza 

się. Tylko że – nie wiem, może ja w takim dziwnym 
miejscu pracuję – moi pacjenci jeżdżą co 2, co 3 lata 
na takie turnusy i nie mają problemu z wyjazdem. 
Mało tego, są ośrodki, które zapewniają opiekę w cią-
gu dnia, i pacjenci są przywożeni. Są specjalne samo-
chody jeżdżące do maleńkich miejscowości, z których 
normalnie dany pacjent by się nie wydostał, bo on 
samochodu nie ma, autobus tam nie dojeżdża, a jeżeli 
to jest samochód… To jest akurat samochód fundacji, 
który dojeżdża, przywodzi na rehabilitację. A jeszcze 
inna forma rehabilitacji jest taka, że rehabilitant do-
jeżdża do danego pacjenta. I ta ustawa daje możliwość 
refundacji w ośrodkach, w których tego nie ma.

Tak więc jeszcze raz zwracam się do państwa 
z prośbą o to, żeby dać szansę Ministerstwu Zdrowia 
i NFZ na rozwiązanie tego problemu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, chciał-

bym…)
W jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania, bo 

nie zrozumiano mojej wypowiedzi…)
(Głos z sali: Bez żadnego trybu.)
To nie Sejm.
Proszę.

ny sali… Nie wiem, czy państwo pamiętacie, my-
śmy ten projekt odrzucili, bo okazało się, że NFZ 
przedstawił szacunki, z których wynikało, że jeżeli 
będziemy uprzywilejowywać wszystkich seniorów 
– a dotyczyło to tylko grupy wszystkich powyżej 
siedemdziesiątego piątego roku życia – bez żadnego 
dodatkowego zabezpieczenia, no to zapotrzebowanie 
może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Oszacowano to na 
podstawie tego, o ile rośnie spożycie leków w danej 
grupie zachorowań u tych samych chorych uprzywi-
lejowanych i nieuprzywilejowanych. I to się idealnie 
pokrywało, widać było, że nie schorzenie tutaj decy-
dowało, nie wiek, tylko to, czy ktoś może dostać za 
darmo, czy też nie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
Dlatego, proszę państwa, nie z powodu tego, bym 

źle życzył niepełnosprawnym, bym nie chciał, żeby 
chodzili bez kolejek czy korzystali częściej z rehabi-
litacji, tylko dlatego, że chciałbym, żeby to dotyczy-
ło wszystkich niepełnosprawnych, a nie wyłącznie 
wybranych, tylko dlatego, żeby to nie było kosztem 
tych, którzy może w ciężkim stanie po zawale, w cięż-
kim stanie po wylewie potrzebują pilnie rehabilitacji, 
by nie byli oni przesuwani z tego powodu na dalsze 
miejsca oczekujących, tylko dlatego mam poważne 
wątpliwości, czy można poprzeć tę ustawę w takim 
kształcie.

Składam jedną poprawkę, o której mówiłem, ale 
i tak uważam, że nasza ostrożność dobrze wróżyłaby 
tej ustawie. Nawet może lepiej by było odesłać to 
jeszcze raz do komisji, jeszcze raz przemyśleć, jeszcze 
raz przeliczyć, zanim się taki ruch uczyni, bo wygląda 
to dosyć ryzykownie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Orzechowska.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Czasami chyba zapominamy, o czym dyskutu-

jemy. Rozmawiamy o ustawie o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających osoby o znacznym stop-
niu niepełnosprawności. Tak się składa, że ja z tymi 
ludźmi pracuję na co dzień i ich problemy znam. 
Wiadomo, że oni oczekują od nas wsparcia, to jest 
sprawą oczywistą. Już senatorowie, którzy się wypo-
wiadali wcześniej, przy poprzedniej ustawie, senator 
Szymański, senator Majer, mówili, co obecny rząd 
zrobił dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, szcze-
gólnie dla tych, którzy wymagają jakiegoś wsparcia. 
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(wicemarszałek A. Bielan) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 808, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 808 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji przedkładam sprawozdanie 
komisji o uchwalonej przez Sejm ustawie o przetwa-
rzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.

W dniu dzisiejszym komisja rozpatrzyła ustawę 
i wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić załączony 
projekt uchwały i przyjąć ustawę bez poprawek.

Krótko o celu i przedmiocie ustawy. Ustawa 
o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasaże-
ra, druk senacki nr 808, wdraża do polskiego porząd-
ku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016/681 z 27 kwietnia 
2016 r. Termin transpozycji dyrektywy upływa 
25 maja 2016 r. Po wdrożeniu dyrektywy ustanowiony 
zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sys-
tem gromadzenia i przetwarzania danych PNR w celu 
zapobiegania określonym w dyrektywie przestęp-
stwom terrorystycznym i poważnej przestępczości 
oraz ich zwalczania.

Ustawa nakłada na wszystkich przewoźników 
lotniczych organizujących międzynarodowe loty 
pasażerskie do albo z terytorium Polski obowiązek 
przekazywania zgromadzonych do celów bizneso-
wych danych PNR do krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach, która ustanowiona zostanie 
w strukturach Straży Granicznej i odpowiedzialna 
będzie za gromadzenie i przetwarzanie danych PNR 
do celów zapobiegania określonym w ustawie prze-
stępstwom i ich zwalczania.

Dane PNR przekazywane będą do JIP przez prze-
woźników lotniczych przed każdym realizowanym 
lotem w określonych w ustawie terminach. Po otrzy-
maniu danych PNR będzie można m.in. sprawdzać 
pasażerów lotów w celu identyfikacji osób, które 
mogą być obiektem zainteresowania organów ściga-
nia Polski, państw Unii Europejskiej bądź Europolu. 
Dodatkowo dane PNR będą gromadzone w bazie 
danych JIP i będą mogły być udostępniane w try-
bie wnioskowym do celów zwalczania określonych 
w ustawie przestępstw.

Wniosek o przekazywanie danych PNR będą 
mogły składać właściwe organy Polski, Unii 
Europejskiej, Europolu oraz państwa trzecie. 
Polskimi organami i służbami, które będą mogły 

(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania. 
Pani senator wskazała moją osobę…)

Proszę włączyć mikrofon, bo chyba nie…
(Senator Jan Rulewski: …moją osobę, wskazała 

pozytywnie, aczkolwiek…)
(Senator Grażyna Sztark: Mikrofon!)
Pana wskazała… Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Ale polemizowała pośrednio z moją poprawką, 

która dawała gwarancję rehabilitacji raz na 5 lat, w ten 
sposób, że w jej środowisku to jest częściej, raz na 
rok czy raz na 2 lata. Chcę sprostować…

(Głos z sali: 3 lata.)
Czy nawet 3 lata. Pani Senator, moja poprawka 

obejmuje gwarancję, że to będzie nie rzadziej niż 
raz na 5 lat z dopłatą PFRON. Bo dzisiaj każdy może 
nawet dwu-, trzykrotnie na obóz rehabilitacyjny po-
jechać, jeśli lekarz mu to podpisze. Ale jest problem 
płatności.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze, dziękuję. To była polemika, Panie 

Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Rulewski oraz 
Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
Na piśmie swoje przemówienie… Tak?
(Głos z sali: Nie, odpowiedź na piśmie.)
A, pan minister zobowiązał się do odpowiedzi 

na piśmie na pytanie zadane przez pana senatora 
Augustyna.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski…
(Senator Grażyna Sztark: Ale ja się dopisałam, 

Panie Marszałku, do tego pytania, zwróciłam się 
o udzielenie mi odpowiedzi na piśmie.)

Tak, oraz pani senator Sztark.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o przetwarzaniu 
danych dotyczących przelotu pasażera.
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(senator sprawozdawca A. Mioduszewski) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 809, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 809A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, se-
natora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
Komisja w dniu dzisiejszym zajmowała się przed-

miotową ustawą. Posiedzenie komisji rozpoczęło się 
od wniosku pana senatora Florka o nierozpatrywanie 
ustawy z uwagi na późne jej wprowadzenie do po-
rządku i brak materiałów. Do rzeczonej ustawy brak 
było opinii. Zapytany o to mecenas stwierdził, że 
nie posiadał dostatecznego czasu, żeby taką opinię 
sporządzić.

W trakcie posiedzenia głos zabierali pan sena-
tor Florek, pan senator Grubski oraz pan senator 
Peczkis.

Co do meritum proponowanej zmiany ustawy to 
wprowadzi się stopniowe uruchamianie poszczegól-
nych funkcjonalności systemu CEPiK, Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców – dalej będę posłu-
giwał się tym skrótem – na rzecz ułatwień i uprosz-
czeń postępowań zgłaszanych przez poszczególnych 
interesariuszy. W szczególności jest propozycja, żeby 
zlikwidować obowiązek posiadania przy sobie w trak-
cie kontroli dowodów rejestracyjnych oraz blankietów 
obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego. Czyli ta 
funkcjonalność będzie się odbywała na podstawie 
dostępności – którą już posiadają wszyscy mający do 
tego prawo funkcjonariusze, w szczególności Policji 
– do systemu teleinformatycznego, gdzie te infor-
macje są gromadzone i udostępniane. Jednocześnie 
wybrani funkcjonariusze będą w stanie w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości odznaczać w syste-
mie stosowną opcję, innymi słowy będą wirtualnie 
zatrzymywać dokumenty danego pojazdu.

Zgodnie z zapisami proponowanymi w ustawie 
z funduszu szczegółowego Centralnej Ewidencji 

otrzymywać dane PNR, będą: generalny inspektor 
informacji finansowej, komendant główny Policji, 
komendant główny Straży Granicznej, proku-
rator krajowy, komendant główny Żandarmerii 
Wojskowej, szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szef 
Krajowej Administracji Skarbowej, szef Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, szef Wywiadu 
Wojskowego.

Uzyskane przez przewoźników lotniczych dane 
PNR będą mogły być przechowywane w bazie danych 
JIP przez 5 lat od dnia ich zgromadzenia. Dane PNR 
mogące służyć do bezpośredniej identyfikacji pasa-
żera po upływie 6 miesięcy od dnia ich zgromadzenia 
poddawane będą depersonalizacji.

Wdrożenie dyrektywy wymaga uregulowania 
kwestii ochrony przetwarzania danych osobowych. 
Standard ochrony danych osobowych ma być zgodny 
ze standardem uregulowanym w ustawie o ochronie 
danych osobowych.

Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że tę ustawę 
niedługo trzeba będzie nowelizować – jak wejdzie 
w życie tzw. ustawa policyjna i ustawa dotyczącą 
RODO. Wiem, że nad tymi ustawami rząd pracuje. 
Z tego, co wiem, wynika, że jest to na etapie uzgod-
nień międzyresortowych.

Jeszcze raz w imieniu komisji zwracam się z proś-
bą, aby Wysoki Senat raczył uchwalić załączony pro-
jekt uchwały i przyjąć ustawę bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

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

Nie. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) 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 Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco!
Chciałbym się dowiedzieć, czy ta opinia… Bo 

opinia Biura Legislacyjnego jest jednak nieodzowna, 
dlatego że my, mając tak mało czasu, nie jesteśmy 
w stanie przeanalizować całej ustawy. Czy ta opinia 
już w tej chwili jest, czy w dalszym ciągu działamy 
w niepewności? Czy ona już została przygotowana? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Panie Senatorze, pamięta pan, ile 
osób było, kiedyśmy rozmawiali w sprawie CEPiK 
2.0 na ostatnim spotkaniu. Te stacje demontażu itd. 
Wszyscy byli zainteresowani. Dlaczego dzisiaj na 
posiedzeniu komisji było tak mało osób i wiele osób 
zaproszonych nie było obecnych? Czy pan może wie 
coś więcej na ten temat? Dziękuję.

Senator Grzegorz Peczkis:

Było takie pytanie na posiedzeniu komisji – roz-
pocznę od punktu drugiego – i przewodniczący prowa-
dzący posiedzenie stwierdził, że osoby, które zgłosiły 
chęć swojego udziału, znajdują się na liście i że one 
dotarły. To była odpowiedź na pytanie, które padło.

Co do pierwszego pytania, to dopytywał o to spra-
wozdawca mniejszości, więc myślę, że może przekażę 
to pytanie przedstawicielowi wniosku mniejszości, 
który pewnie jest na sali.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister cy-
fryzacji.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
i przedstawić stanowisko rządu? Nie. Dziękuję.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński.

Pojazdów i Kierowców będzie możliwe przelewanie 
pieniędzy na rachunek państwa.

Bardzo dobra zmiana, długo wyczekiwana to 
jest zmiana polegająca na umożliwieniu stacjom 
demontażu pojazdu bezpośredniego zgłaszania 
do ewidencji prowadzonej w ramach bazy CEPiK 
pojazdów, które są oddawane do demontażu. Na 
czym to polega? Dzisiaj taki pojazd jest oddawany, 
właściciel pojazdu otrzymuje blankiet papierowy, 
z którym musi się udać do starostwa powiatowego. 
Niestety jest tak – sprawdziłem to osobiście – że 
w starostwach, szczególnie w poniedziałek rano, 
są bardzo długie kolejki. W związku z tym intere-
sariusze denerwują się, bo muszą wykonać kolejny 
krok, czyli muszą oddać blankiet za to, że oddali 
pojazd do stacji demontażu. I stacje demontażu, 
które będą miały połączenie z tą bazą, będą mo-
gły zgłaszać fakt zaistnienia takiej oto sytuacji, że 
pojazd jest zbywany do stacji demontażu. Jeżeli 
w ciągu 30 dni nie nastąpi żadna dodatkowa inter-
wencja, to z automatu urząd będzie takie pojazdy 
wyrejestrowywał.

Jeszcze z tych takich rzeczy, o których była mowa 
na posiedzeniu komisji w trakcie prezentowania 
zmian… Jest zapis umożliwiający uzupełnianie da-
nych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
o dane dotyczące stanu zdrowia, w szczególności 
dotyczące obowiązkowych dla niektórych kategorii 
prawa jazdy badań, które muszą być przeprowadzane. 
To jest wprowadzone.

Zasadniczo można powiedzieć, że te zmiany, 
które są proponowane, to jest część zapowiadanego 
wcześniej i systematycznie realizowanego zakresu 
zmian, który ma w znaczący sposób uprościć – i to 
się właśnie odbywa – funkcjonowanie w rzeczywi-
stości komunikacyjnej, powiedzmy sobie szczerze, 
dość skostniałej rzeczywistości komunikacyjnej. Ma 
uprościć i ma spowodować, że nasze funkcjonowanie 
w zakresie komunikacji będzie po prostu łatwiejsze.

Jednocześnie zmiany te prowadzą, na dalszym eta-
pie – o to też było pytanie – do eliminacji dokumen-
tów na skutek intensywnego postępu, od 2,5 roku, 
prac nad bazami teleinformatycznymi. Wyeliminują 
konieczność posiadania np. karty pojazdu bądź na-
klejania na szybę pojazdu naklejek, które w jakimś 
sensie ograniczają widoczność.

Dyskusja była dość krótka. W trakcie głosowań 
zgłoszony został wniosek mniejszości. Komisja re-
komenduje Wysokiej Izbie przyjęcie proponowanej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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czy ten system już teraz jest gotowy do wdrożenia, 
i dopiero wtedy publikowalibyśmy komunikat, to na 
pewno będzie to bardziej bezpieczne i skuteczne niż 
dotychczasowe przepisy.

Czy to będzie szybciej? No, niekoniecznie będzie 
szybciej – to też trzeba sobie teraz jasno powiedzieć 
– chociaż sama ustawa przewiduje wdrażanie wciąż 
etapami. Czyli my, wiedząc, że jakaś część systemu 
będzie gotowa, oczywiście nie będziemy zwlekać, bo 
też chcemy, żeby to wdrożenie było rozpisane, roz-
ciągnięte w czasie, po to właśnie, żeby poszczególne 
grupy mogły stopniowo się wdrażać w to rozwiązanie 
i żeby te ryzyka czy ewentualne problemy się nie 
kumulowały – bo przy wdrażaniu każdego systemu 
informatycznego tzw. okres stabilizacji jest czymś, 
czego nie można uniknąć. A więc w tym sensie wy-
daje się, że skuteczne i systematyczne wdrożenie 
w przypadku tego rozwiązania, będzie funkcjono-
wało lepiej niż w przypadku tych dotychczasowych.

Co do statusu systemu CEPiK w tym momencie, 
to pragnę zapewnić, że na podstawie statystyk z wy-
korzystania systemu, które mówią w tym momen-
cie o poziomach przetworzonych czy wydawanych 
dokumentów dokładnie na takim poziomie, jaki był 
przed wdrożeniem, czy o czasach obsługi, też po-
równywalnych w tym momencie w przypadku tych 
głównych operacji, i jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń czy 
incydentów, które są zgłaszane przez starostwa… Bo 
to ten poziom, mniej więcej 200–300 dziennie, jest 
też takim, jaki orientacyjnie był przed wdrożeniem 
systemu. Czyli jest to taki normalny element użytko-
wania systemu. A więc ten poziom też osiągnęliśmy 
i w tym sensie… A, i kolejny aspekt, jak myślę, warty 
dodania: w trakcie wdrażania systemu od pewnego 
momentu, od samego początku, ale też teraz syste-
matycznie odwiedzamy wybrane starostwa, i z tych 
naszych wizyt referencyjnych także wynika, że cza-
sami na kilkuset obsłużonych klientów dosłownie 
1, 2 – a czasami żaden – musi odejść niezałatwiony 
z powodu niefunkcjonowania systemu. Tak że w tym 
sensie, można powiedzieć, że osiągnęliśmy stan po-
prawnego funkcjonowania, choć oczywiście wciąż 
jeszcze z błędami – one są systematycznie napra-
wiane – ale na pewno liczba tych błędów to nie jest 
masowa skala.

Odpowiadam na ostatnią część pytania. Jeśli cho-
dzi o kontrolę, to w tym momencie zakładamy, że te 
dane, które będą przechowywane w systemie – jako 
że jest to system centralny, jest on bazą matką dla sys-
temów we wszystkich starostwach – będą po prostu 
podstawą do ustalenia faktycznego stanu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Jerzy Czerwiński:

Niestety.
(Głos z sali: Drugi jeszcze będzie senator Florek.)
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, 

pytanie dotyczy możliwości skutecznego wprowa-
dzenia tej ustawy w życie. Widzieliśmy, jak była 
wprowadzana pierwsza część CEPiK. Nie wiem, czy 
kolejki, które w starostwach tworzyły się w wydzia-
łach komunikacji, już w tej chwili się nie tworzą, nie 
sprawdzałem tego. Czy ma pan pewność, że ta część, 
którą w tej chwili będziemy realizować po wejściu 
ustawy w życie, będzie prowadzona lepiej, skutecz-
niej i szybciej?

I pytanie drugie, związane z tym, co mówił sena-
tor sprawozdawca. Mianowicie od pewnego momentu 
nie będziemy musieli posługiwać się pewnymi doku-
mentami papierowymi. Pytanie jest takie: co wtedy 
będzie miało domniemanie – tak bym to nazwał – 
prawdziwości? Czy to, co jest wpisane w systemie, 
czy to, co kierowca ewentualnie będzie miał ze sobą 
w postaci papierowej?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Odnośnie do skuteczności wdrożenia systemu, to wła-
śnie te zmiany, które proponujemy, które nie wyzna-
czają sztywnych dat wprowadzenia konkretnej funk-
cjonalności, a dają możliwość ogłoszenia gotowości 
do wdrożenia w wyniku publikacji komunikatu, który 
jednocześnie przed ogłoszeniem zostanie skonsulto-
wany ze wszystkimi interesariuszami zaangażowany-
mi we wdrożenie… Ten sposób postępowania jest też 
m.in. efektem wyciągnięcia wniosków z wdrożenia, 
które się odbyło 13 listopada. 

Po prostu stopień skomplikowania systemu powo-
duje, że jeszcze na ostatnim etapie testów, de facto 
tuż przed wdrożeniem, mogą pojawić się jakieś oko-
liczności, jakieś nowe sytuacje, nowe błędy, może być 
konieczne wprowadzenie pewnych szybkich uspraw-
nień, które powodują… tzn. w przypadku sztywne-
go terminu one powodują, że to pole manewru jest 
bardzo małe i poziom ryzyka samego wdrożenia się 
po prostu zwiększa.

Jeśli będziemy mieli faktycznie możliwość 
z wszystkimi stronami zagrożonymi – w tym przede 
wszystkim właśnie z samorządami, które później ten 
system użytkują – odpowiedzieć sobie na pytanie, 
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sowanie prac związanych z tymi centralnymi ewi-
dencjami? Bo od 4 czerwca – ta data zostanie teraz 
zmieniona – tak jak pan powiedział, w formie pu-
blikowania komunikatów będziemy wiedzieli ewen-
tualnie, kiedy będą wdrażane poszczególne rzeczy. 
Ale chciałbym wiedzieć, jak na dzisiaj pan ocenia 
zaawansowanie prac i jaki jest mniej więcej harmo-
nogram na najbliższy rok, 2, 3 lata. Czy dokończenie 
tego, co zostało założone, będzie trwało rok, 2 czy 
3 lata? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Stan zaawan-

sowania prac dotyczących Centralnej Ewidencji 
Kierowców, bo o tej części mówimy, jest na tyle… 
Przede wszystkim nie przyrasta znacząco… A wła-
ściwie te prace w dużej mierze po 13 listopada stanęły 
z racji tego, że trzeba było skupić się w większym 
stopniu na stabilizacji tego systemu w części doty-
czącej pojazdów. To po pierwsze. Po drugie, my we-
ryfikujemy jeszcze raz ten harmonogram pierwotny, 
czasy trwania poszczególnych faz i wdrażania po-
szczególnych części dotyczących funkcjonalności, 
bo dostrzegamy to, że przy wdrożeniu części „Mój 
pojazd” te okresy po prostu były niewystarczające. 
Szczególnie testy związane z końcowym użytkow-
nikiem, tzw. end to end, czy testy symulujące dzień 
operacyjny, które w praktyce były bardzo zawężone, 
są elementami, które, jak wiemy, muszą być w tym 
momencie zdecydowanie wydłużone i musi się to 
odbywać z jeszcze większym zaangażowaniem sta-
rostw niż wcześniej. 

Jeśli chodzi o ten harmonogram, to nie jestem 
w stanie podać w tej chwili konkretnych dat, dlatego 
że ten harmonogram jest w tym momencie konsulto-
wany pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Informatyki 
a Ministerstwem Cyfryzacji, a za moment będzie 
też konsultowany z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych jako dostawcą innego ważnego kom-
ponentu, czyli tej części związanej z aplikacją „SI 
Kierowca”. Również zastanawiamy się nad pewnymi 
zmianami architektonicznymi, powiedzmy, sposobu 
komunikacji pomiędzy tymi dwoma systemami, które 
też mogą mieć wpływ na zakres prac i czas wdro-
żenia. Tak że dokładnych dat nie podam. One będą 
wynikały z tych komunikatów. Mogę powiedzieć, 
żeby w jakiś sposób, powiedzmy, zarządzić oczekiwa-
niami, że na pewno wiemy, że wdrożenie tego potrwa 
dłużej niż do końca 2019 r. Czy to będą 2 lata, czy 
to będą 3 lata? To teraz jeszcze podlega weryfikacji, 
a znajdzie to swoje odzwierciedlenie w takim har-
monogramie, który będzie komunikowany członkom 
komitetu sterującego projektu, a później będzie to 

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym się dowiedzieć… 

Bo słyszałem, że była kontrola NIK co do realizacji 
funkcjonowania systemu CEPIK 2. Jeżeli ona była, to 
mógłby pan w kilku zdaniach powiedzieć, jakie były 
efekty tej kontroli? Mógłby pan? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Myślę, że odpowiedzieć w kilku zdaniach będzie 

trudno, bo ten raport ma kilkaset stron, jak kojarzę. 
Można powiedzieć tak: kontrolerzy NIK kontrolo-
wali cały etap wdrożenia systemu, czyli wzięli pod 
uwagę sam początek projektu i później kolejne fazy, 
tak że to jest projekt, który trwa już dobre parę lat od 
2015 r. To odbywało się… Najpierw to było jeszcze 
w 2013, a później w kolejnych latach, termin wdroże-
nia był parę razy przesuwany… A więc w tym sensie 
można powiedzieć, że z perspektywy oryginalnych 
założeń i tego, co było przedstawiane w momencie, 
kiedy była zawierana, kiedyś jeszcze, umowa przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Centralnym 
Ośrodkiem Informatyki na wdrożenia… No, sprawa 
tego terminu i jego odsunięcia w czasie względem 
tego, co było planowane, jest znacząca.

Raport NIK dostrzegł sporo cennych zmian, które 
zostały wprowadzone w ostatnim czasie, jakkolwiek 
oceniał, że w dużej mierze nie były one wystarczające, 
wymagał więc jeszcze kolejnych usprawnień, kolej-
nych, nowych… Przede wszystkim wymaga się lepszej 
kontroli nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki, lep-
szej kontroli jakości, szczególnie w interakcji pomiędzy 
systemem centralnym a systemami innych interesariu-
szy. Tak jak komentowałem to na posiedzeniu komisji, 
wszystkie te uwagi NIK my uwzględniamy, wprowa-
dzając usprawnienia w sposobie prowadzenia projektu 
czy traktując je po prostu jako zalecenie w różnych 
działaniach naprawczych. Tak że z uwagą przyjrzeli-
śmy się raportowi i interpretując ten raport w taki a nie 
inny sposób, zaproponowaliśmy tę formę ogłoszenia 
gotowości systemowo przez komunikaty. I to znalazło 
się w tej projektowanej nowelizacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
W takim razie jeszcze raz dopytam. Chodzi mi 

o zaawansowanie prac. Jakie na dzisiaj jest zaawan-
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(podsekretarz stanu K. Okoński) ja biorę pieniądze jako senator. Moim zadaniem jest 
pojechać do biura, zapoznać się z materiałami, coś 
opracować, przygotować, przeanalizować, przyjechać 
na posiedzenie komisji i zgłosić poprawki, żeby usta-
wa była dobrze przygotowana. To jest nasze zadanie: 
tworzyć dobre prawo w Polsce. W związku z tym 
nie wiem… Pewnie będziemy jeszcze jutro o tym 
dyskutować, bo Sejm chyba w tej chwili uchwala 
ustawę o obniżeniu zarobków senatorom i posłom. 
Rzeczywiście trzeba się mocno zastanowić nad tym, 
czy my jako przedstawiciele naszej Izby, która jest 
tylko pewną maszynką do głosowania – nie ulega 
żadnej wątpliwości, jak to wygląda, nie można tego 
w inny sposób wytłumaczyć – powinniśmy pobierać 
uposażenie za to, co robimy. No chyba że weźmiemy 
się do pracy i będziemy więcej pracować. Będziemy 
pewnie dyskutować jutro na ten temat.

Nie za bardzo będę się odnosił… Próbowałem to 
oczywiście przeczytać, ale było zbyt mało czasu. Są 
tu jednak fajne rzeczy, np. zapis o tym, że nie będzie-
my musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego 
i OC. Z tego się wszyscy jak najbardziej cieszymy, 
ale chcielibyśmy wiedzieć, kiedy tak będzie. Jak się 
coś projektuje, to się mówi: to będzie za pół roku, za 
rok, za 2 lata.

My wiemy, że pan minister jest na pewno na-
uczony doświadczeniem tego, co miało miejsce do 
tej pory, stąd takie fajne rozwiązanie jak publikacja 
komunikatów. Coś takiego pan powiedział. Na tej 
zasadzie będziemy się dowiadywać, kiedy ewentu-
alnie coś zostanie wdrożone. Ja się nie dziwię, bo 
samo wdrożenie systemów informatycznych… Sam 
miałem okazję to obserwować, jeżeli chodzi o syste-
my wspomagania, o SWD policji, straży, pogotowia 
itd. Wiem, jak takie wdrożenie wygląda. Zgadzam 
się z tym, że jest to dosyć trudne zadanie i należy 
podejmować wszelkie działania, żeby jak najszybciej 
udało się to zrealizować.

Tym razem też mamy pewne opóźnienie. 
Gdybyśmy go nie mieli, tobyśmy dzisiaj nie proce-
dowali. Do 4 czerwca… Wszystko by było zgodnie 
z harmonogramem, który został przyjęty. W związku 
z tym wszystkim oczywiście są pewne rzeczy…

Boli mnie inna sprawa. Chciałbym, żebyśmy jako 
Izba odnieśli się do ustawy przyjętej przez Sejm. 
Okazuje się, że Sejm wielokrotnie popełniał błędy, 
bo robił coś szybko. Problem polega na tym, że jak 
procedujemy szybko, to nie ma czasu i procedowanie 
wygląda tak, że jak jedna część sali zgłasza poprawki, 
to one są przyjmowane, a jak zgłasza je druga część, 
to one nie są przyjmowane. Mogę powiedzieć, że tak 
jest z zasady w 99% przypadków. Takie działanie 
jest niedobre.

Szybkie procedowanie, z dnia na dzień… No nie 
można tworzyć prawa w ten sposób, z dnia na dzień 
i bez opinii. Ja jestem ciekawy, co by było, gdybyśmy to 

również podane do publicznej wiadomości. A z tego 
harmonogramu potem będą wynikać prognozowane 
daty komunikatów. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Florek zgłosił się do dyskusji. Tak? 

Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wrócę do procedowania tej ustawy. Oczywiście 

nie mam tutaj pretensji do pana ministra, bo to nie on 
decyduje, kiedy marszałek Sejmu czy Senatu wpro-
wadzi to pod obrady. Jak się okazało, w związku z tą 
datą 4 czerwca trzeba było szybko podjąć działania. 
Szkoda, że nie wcześniej, albo szkoda, że posiedzenia 
Sejmu i Senatu są tak zaplanowane, że odbywają się 
w tym samym czasie. Sejm obradował we wtorek, 
przedwczoraj, w dniach 7, 8, 9 szybciutko odbyły 
się kolejne czytania, no i ustawa przyjęta przez Sejm 
wczoraj, trafiła pod obrady senackiej komisji dzisiaj 
rano. Oczywiście, żeby ustawa trafiła na posiedze-
nie komisji, wymagane są pewne dokumenty, które 
powinny być przygotowane, z którymi powinniśmy 
się zapoznać. Z Regulaminu Senatu wynika, jakie są 
wymogi. Jeżeli ustawa wchodzi pod obrady, to 3 dni 
wcześniej powinniśmy mieć informację.

Ta ustawa trafiła na posiedzenie komisji. To jest 
sytuacja bez precedensu. Jak można taką ustawę – ta 
ustawa zawiera wiele, wiele artykułów i ma trzy-
dzieści parę stron – procedować bez opinii Biura 
Legislacyjnego? My sami oczywiście nie byliśmy 
w stanie przygotować takiej opinii. Ja mógłbym ją 
sam przygotować po 4, 5 dniach. Musiałbym wziąć 
procedowaną ustawę i ustawę matkę, musiałbym to 
wszystko przeanalizować i sczytać punkt po punkcie. 
Jak można procedować, jeżeli nie ma się opinii Biura 
Legislacyjnego? A dzisiaj takiej opinii nie było.

Nie mamy też opinii żadnych innych jednostek, 
których przedstawicieli zawsze zapraszamy na posie-
dzenia komisji. Od Lewiatana chyba wpłynęło jakieś 
pismo. I to wszystko. Jest to pewne utrudnienie. Nie 
jesteśmy przygotowani, a wynika to właśnie z faktu, 
że Sejm i Senat… Jakby Senat obradował tydzień 
później, to nie byłoby problemu, bo mielibyśmy parę 
dni na to, żeby się przygotować.

Tak nawiasem mówiąc, przyznam, że nie wiem 
– to będzie bardziej pytanie do marszałka – za co 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Komunikaty.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności odbę-
dzie się jutro o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Zarządzam przerwę do jutra do godziny 10.00.

dostali we wtorek albo w środę. Gdybyśmy tutaj przy-
jechali, tobyśmy dostali opinię Biura Legislacyjnego. 
I jestem ciekawy, ile moglibyśmy mieć do tego wszyst-
kiego uwag. Znamy przykłady dotyczące wielu ustaw, 
kiedy to okazywało się, że nasze Biuro Legislacyjne 
pracuje niezależnie, co to jest dobre. Bo chodzi o to, 
żeby nie być tylko maszynką do głosowania, ale żeby 
było tak, że Sejm niezależnie przyjmuje ustawę, a my 
ją sprawdzamy, czytamy, kontrolujemy i wyszukujemy 
błędy. Takie jest zadanie drugiej Izby. Jeżeli druga Izba 
nie spełnia tego zadania, tylko ma tak przyjmować 
ustawy, jak to w tej chwili wygląda, to oczywiście jest 
to bez sensu. I można się zastanowić, kiedy będzie-
my jutro dyskutować, czy w takiej sytuacji Senat jest 
w ogóle potrzebny, skoro mamy procedować, tworzyć 
prawo w taki sposób.

To takie moje ogólne uwagi do tej ustawy. 
Oczywiście chętnie zagłosowalibyśmy za ustawą, 
ale naprawdę nie mamy wiedzy, czy zmiany są rze-
czywiście dobrze przygotowane. Tak że na pewno nie 
będziemy mogli poprzeć ustawy. Dziękuję. 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie18 minut 11)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski i wicemarszałek Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dzień dobry.
Wznawiam obrady.
I przedłużam przerwę do godziny 10.15.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 01  

do godziny 10 minut 16)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 10 maja 

2018 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
rozpatrzyła, zgodnie z procedurami dotyczącymi 
informacji niejawnych, skierowaną przez marszałka 
Senatu w dniu 6 kwietnia br. Informację Krajowej 
Administracji Skarbowej o działalności określonej 
w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, 
art. 120 ust. 1–6, art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 16 li-
stopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
za okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
w dniu dzisiejszym Konwent Seniorów podjął decy-
zję o przedłużeniu obrad o dni 15 i 16 maja 2018 r., 
to jest o wtorek i środę. W związku z powyższym 
po rozpatrzeniu ustaw dotyczących ratyfikacji – to 
jest punktów dwunastego, trzynastego, czternastego 
i piętnastego – odbędzie się blok głosowań nad roz-
patrzonymi dotychczas ustawami.

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-
tów dwunastego, trzynastego, czternastego i pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w spra-
wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 

podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; ustawa 
o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa 
Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga 
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwe-
stycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 
1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporzą-
dzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; ustawa 
o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajem-
nej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 7 września 1992 r.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 795, 
796, 797, 798, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 795 A, 796 A, 797 A oraz 798 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdań ko-
misji w sprawie rozpatrywanych ustaw.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 

Panie Ministrze!
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

rozpatrywała te ustawy na swoim posiedzeniu. 
Celem tych czterech regulacji jest wypowiedzenie 
stosownych umów między rządem jeszcze Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a rządami poszczególnych 
krajów.

Te akty prawne są zgodne z zaleceniami Unii 
Europejskiej. Unia Europejska zachęca swoich 
członków, by systematycznie wypowiadać umowy 
dwustronne, ponieważ regulacje, które w tej chwili 
obowiązują w krajach Unii Europejskiej, je zastępują.

Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej podnoszono wątek, 
kto pierwszy wypowiada te umowy – czy wypowiada 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)
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(senator sprawozdawca R. Majer) wynika z relacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
– nasze decyzje nie spotykają się z jakimś bardzo 
gwałtownym sprzeciwem i odmową. Mamy okres 
wypowiedzenia tych umów i w tych ramach będą one 
wypowiadane. Jak nas poinformowało Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, w interesie Rzeczypospolitej 
Polskiej jest wypowiedzenie tych wszystkich umów, 
które nas wiążą z krajami Unii Europejskiej w sposób 
dwustronny. Tak że oczywiście poszczególne kraje 
być może będą wyrażały jakiś opór, niemniej jednak 
działamy na podstawie prawa międzynarodowego 
i zgodnie z interesem narodowym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdaw-

cy? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister 
przedsiębiorczości i technologii oraz minister spraw 
zagranicznych.

Jest dzisiaj z nami pan minister Piotr Wawrzyk, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanych ustaw? Nie. Dobrze. Dziękuję bar-
dzo.

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

Pan senator Jan Maria Jackowski pragnie zadać 
takie pytanie, jak rozumiem. Tak?

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Dobrze.
Panie Ministrze, a więc zapraszam pana na mów-

nicę. Proszę bardzo.

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

jeszcze jakieś umowy właśnie pochodzące, że tak 
powiem, z poprzedniego stanu prawnego, z czasów, 
kiedy one były zawierane, a więc przed tą regulacją 
unijną, która zaleca zmiany w tym zakresie? I drugie: 
gdyby pan był łaskaw wskazać… Czyli pierwsze moje 
pytanie: czy jeszcze takie umowy w ogóle mamy, czy 
to już jest ostatnia seria wypowiedzeń takich umów? 
I drugie: czy pan minister zechciałby wskazać, któ-
re konkretnie kraje nie wyrażały, tak to nazwijmy, 
entuzjazmu wobec rozwiązania tych umów? To też 

te umowy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, czy też 
inne strony, czyli Francja, Belgia, Luksemburg, Cypr 
i Holandia. W tym przypadku, zgodnie z wyjaśnie-
niami przedstawicieli ministra i obecnego ministra 
spraw zagranicznych, inicjatorem jest strona polska, 
ponieważ te umowy dwustronne są dla naszego kraju 
mniej korzystne niż regulacje obowiązujące w Unii 
Europejskiej. Te umowy dwustronne stają się pod-
stawą do postępowań odszkodowawczych i docho-
dzenia roszczeń, które na podstawie tych umów są 
wykorzystywane o wiele chętniej przez inwestorów 
francuskich, holenderskich i belgijskich niż przez na-
szych przedsiębiorców inwestujących w tych krajach. 
W związku z tym regulacje, które obecnie obowiązują 
w Unii Europejskiej, są dla naszego kraju bardziej 
korzystne.

Dlatego komisja po obradach rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie tych ustaw bez po-
prawek. Bardzo dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Już widzę, że zgłaszają się pan senator Jan Maria 
Jackowski i pan senator Tomasz Grodzki. Czy ktoś 
jeszcze? Nie.

Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam takie pytanie: jakie są reakcje tych krajów, 

którym wypowiadamy umowy? Czy wszystkie, że 
tak powiem, są zadowolone z wypowiedzenia tych 
umów dwustronnych, czy jest tu jakieś zróżnicowa-
nie? Gdyby pan senator zechciał przybliżyć tę proble-
matykę Wysokiej Izbie… Dziękuję bardzo.

(Senator Ryszard Majer: Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, oczywiście.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Regulacje wyni-

kające z tych umów dwustronnych są oczywiście ko-
rzystniejsze dla państw, które są naszymi partnerami 
w tych umowach, niemniej jednak – przynajmniej tak 
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(senator J.M. Jackowski) kiej umowy z Łotwą. To jest o tyle istotne, że daje 
nam to możliwość zakończenia obowiązywania tej 
umowy od razu, bez tego 10- czy 20-letniego okresu 
ochronnego dla przedsiębiorców, ochronnego w tym 
sensie, że obowiązuje de facto postępowanie arbi-
trażowe, które, jak widzimy na przykładzie Eureko, 
nie do końca jest dla nas korzystne. Gdyby ustawa 
o wypowiedzeniu umowy z Portugalią była przyjęta, 
to mielibyśmy inny sposób procedowania i zakończe-
nia sporu z Eureko.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan chce dopytać, panie Senatorze?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
To proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
A, Panie Ministrze, czy resort spraw zagranicz-

nych ma taką ogólną wiedzę o tym, jak proces wypo-
wiadania tych umów przebiega w innych krajach? Czy 
my jesteśmy z przodu tabeli, czy w środku, czy… No, 
jak się sytuujemy? Gdyby taką orientacyjną wiedzę 
na ten temat pan minister zechciał przybliżyć…

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Państwo 
Senatorowie! Wszystkie inne kraje, głównie 
Europy Środkowo-Wschodniej – bo pamiętajmy, 
że proces zawierania tych umów dotyczy głow-
nie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które 
zawierały te umowy z państwami dawnej czy sta-
rej, powiedzmy, Unii Europejskiej – podejmują 
działania w tym kierunku. Mamy także umowy 
między krajami wewnątrz, powiedzmy, Europy 
Środkowo-Wschodniej i ten proces też bardzo róż-
nie przebiega, też prowadzimy rozmowy, z niektó-
rymi krajami udaje nam się, jak właśnie chociażby 
z Łotwą, porozumieć, żeby dla nas korzystniejszą 
drogę zastosować, ale z niektórymi to już nie jest 
taka prosta sprawa. I mamy jeszcze chociażby 
Litwę, ustawa o wypowiedzeniu z naszej strony 
dotycząca umowy z Litwą jest właśnie w tej chwili 
procedowana.

bardzo wiele pokazuje, jeżeli chodzi o interesy go-
spodarcze tych krajów na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Bo ja oczywiście uważam, że to jest jak 
najbardziej korzystne dla Polski rozwiązanie, to, co 
w tej chwili robimy. Ale tutaj warto byłoby zwrócić 
uwagę również na ten element, tak żeby Wysoka Izba 
miała wiedzę na ten temat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze! Państwo Senatorowie! Polska jest 

w tej chwili stroną ok. 60 tego rodzaju umów, prak-
tycznie ze wszystkimi państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Te umowy były zawierane, tak jak 
widać chociażby na przykładzie dzisiaj omawianych, 
w okresie przełomu roku 1989 – jest jedna z 1987 r. 
– i na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy nie 
byliśmy członkiem Unii, i chodziło tam o zabezpie-
czenie interesów inwestorów. Od początku naszego 
członkostwa w Unii Komisja kwestionuje zasadność 
funkcjonowania tych umów i to nie jest też w na-
szym interesie, aby one funkcjonowały. W związku 
z tym my szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy 
Komisja zaczęła coraz bardziej natarczywie domagać 
się od nas, i zresztą od wszystkich państw, wypo-
wiedzenia takich umów, a przynajmniej rozwiązania 
problemu ich funkcjonowania w systemie prawnym, 
podejmowaliśmy rozmowy sondażowe, mniej lub 
bardziej oficjalne, ze wszystkimi państwami człon-
kowskimi Unii. 

Procedury, które mogą być zastosowane w tym 
przypadku, są dwie. Pierwsza to ta, o której dzisiaj 
rozmawiamy, to znaczy po prostu jednostronne wy-
powiedzenie. Ona jest nie do końca dla nas korzyst-
na, dlatego że zapewnia ochronę inwestorom jeszcze 
przez 10–20 lat, w zależności od konkretnej umowy, 
po wejściu w życie ustawy. Druga droga jest dla nas 
korzystniejsza. Polega ona na tym, że oba państwa 
godzą się na zakończenie funkcjonowania tej umowy 
poprzez złożenie wspólnej deklaracji. To oczywiście 
też wymaga drogi ustawowej. I teraz np. z pierw-
szej grupy państw mamy w Sejmie kilkanaście… 
w porządku obrad bieżącego posiedzenia Sejmu jest 
kilkanaście kolejnych ustaw o wypowiedzeniu umów 
z państwami członkowskimi Unii, ale jest też np. usta-
wa o wspólnej woli zakończenia obowiązywania ta-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Z tym że to jest – pamiętajmy też o tym – niewąt-

pliwie ostatni okres, kiedy kończą się obowiązywania 
tych umów. One już nie mogą być, nie będą dalej prze-
dłużane. 6 marca tego roku Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wydał orzeczenie. Ono co prawda 
było wydane w trybie prejudycjalnym, więc odnosiło 
się tylko do konkretnej sprawy. Tak nawiasem mó-
wiąc, Słowacja miała właśnie tego rodzaju problem. 
W związku z tym orzeczeniem Komisja niejako ob-
liguje państwa do tego, żeby zakończyć funkcjono-
wanie tych umów. W związku z tym nie będzie już 
przedłużania ich na kolejne okresy. Być może będzie 
tak, ale to już zależy od Komisji Europejskiej, od jej 
determinacji i szybkości działania, że w jakiś sposób 
będzie chciała skłonić państwa do jakichś rozwiązań 
kompleksowych. Jednak to jest kwestia nieokreślonej 
przyszłości, na którą nie mamy wpływu, bo to może 
być za kilka miesięcy, to może być równie dobrze za 
kilka lat. W związku z tym z naszego punktu widze-
nia im szybciej, tym lepiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, skoro nie tylko jest tutaj przy-

chylność, ale wręcz jesteśmy do tego kroku popychani 
przez Komisję, to chciałbym wiedzieć, czy minister-
stwo w jakikolwiek sposób próbowało użyć kanałów 
europejskich do tego, żeby te kraje, którym jest wy-
powiadana ta umowa, a wtedy ona funkcjonuje dłużej 
niż wtedy, gdy się dogadamy… Jakie kroki państwo 
przedsiębrali poprzez kanały europejskie, żeby skło-
nić te kraje do wspólnego zakończenia tych umów?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Działania w tych sprawach są prowadzone nie-

jako dwutorowo. Tak jak wspomniałem, ze strony 
Komisji Europejskiej jest… no, może nie obligo, bo 
na razie są konsultacje i komunikaty są wysyłane do 
państw, żeby zakończyć obowiązywanie takiej umo-
wy. I my w tych rozmowach, spotkaniach na ten temat 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, a potem jeszcze pan 

senator Aleksander Pociej.

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

tu są jakby 2 tryby wypowiadania tych umów, może 
nie 2 tryby, ale 2 możliwości: albo w dowolnym mo-
mencie, albo w ściśle określonym okienku czasowym. 
Jeśli chodzi o Królestwo Holandii, to rozumiem, że 
musimy się spieszyć, bo to jest możliwe do 1 sierp-
nia 2018 r., potem trzeba będzie czekać 10 lat. Tak, 
dobrze rozumuję?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Od momentu…)

Tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Tak. Od momentu, 
kiedy ona…)

A z kolei w przypadku Belgii i Luksemburga wy-
powiedzenie jest możliwe w ogóle od 2 sierpnia 2019 r. 
do 2 sierpnia 2020 r. Dlaczego tak się spieszymy, jeśli 
chodzi o tę umowę z Belgią i Luksemburgiem?

I pytanie: ile jest jeszcze takich umów, w przypad-
ku których jesteśmy jakby ograniczeni czasowo, czyli 
będziemy musieli czekać na to okienko, w którym 
będzie można je wypowiedzieć?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Państwo 
Senatorowie! To jest kwestia konkretnych zapisów, 
konkretnej umowy, to nie jest kwestia naszego uzna-
nia. Te okresy są przewidziane odpowiednio w każdej 
umowie, stąd po prostu ta różnica. Inna umowa jest 
w przypadku Belgii, inna może być w przypadku 
Francji, Litwy, Wielkiej Brytanii itd.

Senator Jerzy Czerwiński:

A ile jest jeszcze takich umów, w przypadku któ-
rych będziemy musieli czekać prawie 10 lat, tj. 8, 9, 
7 lat? No bo są takie umowy, one co 10 lat się prze-
dłużają automatycznie, a przed końcem obowiązywa-
nia można je wypowiedzieć. Czyli będziemy musieli 
czekać, jak rozumiem.
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(podsekretarz stanu P. Wawrzyk) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Państwo 
Senatorowie! Czy mógłbym prosić o doprecyzowa-
nie, w jakim wymiarze? Dlatego że jeżeli mówimy 
o wymiarze prawnym, to żadne. A jeżeli mówimy 
o wymiarze politycznym, to nie wydaje się, aby one 
były możliwe, dlatego że wypowiadanie tych umów 
stanowi realizację prawa Unii Europejskiej, w związ-
ku z czym nie może to pociągać żadnych negatyw-
nych dla nas konsekwencji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:

Głównie chodziło mi o konsekwencje gospodar-
cze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

To jest głównie tak, że inwestorzy z tych krajów 
mają interes w tym, żeby te umowy jak najdłużej 
obowiązywały. W związku z tym to nie ma dla nas 
takiego znaczenia ekonomicznego, to ma znacze-
nie ekonomiczne dla inwestorów z tych krajów. 
Dlaczego? Z jednego prostego względu: klauzule 
arbitrażowe, bo o to w gruncie rzeczy chodzi, pole-
gają na tym, że dana sprawa jest poddawana właśnie 
pod arbitraż. Z różnych case’ów w tym zakresie wy-
nika, że ten arbitraż zwykle jest korzystniejszy dla 
inwestora niż dla państwa. W związku z tym jeżeli 
będzie tak, jak wynika to z prawa Unii Europejskiej, 
że wtedy te spory będą najpierw mogły być roz-
patrywane przez sądy powszechne w państwach 
członkowskich, czyli np. w Polsce, a w ostateczności 
również przez sądy unijne, to można domniemywać, 
że ta procedura będzie wtedy, powiedzmy… że in-
terpretacja przepisów będzie bardziej korzystna… 
albo inaczej: bardziej wyważona niż w wypadku 
orzeczeń arbitrażowych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo.

również bierzemy udział, podnosząc te argumenty, 
które podnosi Komisja Europejska, ale prowadzimy 
też rozmowy dwustronne. I te wszystkie umowy nie 
trafiły na jedno posiedzenie Wysokiej Izby dlatego, 
że prowadzimy rozmowy z poszczególnymi krajami, 
starając się przekonać je do tej prostszej dla nas dro-
gi zakończenia obowiązywania konkretnych umów. 
Jeżeli mamy deklarację taką lub inną, to wtedy mo-
żemy procedować, przyjmując określoną zasadę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pan senator Pociej, tak?

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, czyli można skonkludować to 
tak, że Komisja Europejska działa tutaj w interesie 
Polski?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Komisja Europejska działa tutaj przede wszystkim 
na rzecz wykonania orzeczenia Achmea oraz wyko-
nania przepisów prawa unijnego. To w tym momencie 
akurat pokrywa się nie tyle z interesem Polski, ile 
z interesem wszystkich krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, które tego rodzaju umowy podpisywały.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan Adam Gawęda. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie w związku z tym 

procesem wypowiadania umów. Czy Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych posiada wiedzę, jakie konkret-
ne implikacje może nieść wypowiadanie tych umów? 
I czy ministerstwo ma taką wiedzę, jakie ewentualnie 
niekorzystne konsekwencje mogą być dla Polski?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, Panie Ministrze, oczywiście. Proszę.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) wania informacji o niekaralności osób ubiegających 
się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 
sektora finansowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – 
druk senacki nr 785 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 81 senatorów, 80 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łach administracji rządowej oraz ustawy o infrastruk-
turze informacji przestrzennej.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk se-
nacki nr 794 A i 794 B.

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 81 senatorów, 54 było za, 27 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej oraz ustawy o in-
frastrukturze informacji przestrzennej.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 792 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Stanisława Gogacza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Dziękuję również.)

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

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

wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, w tym momencie 
ogłaszam przerwę do godziny 11.10.

O godzinie 11.10 nastąpią głosowania.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 37  

do godziny 11 minut 10)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Za chwilę zostaną przeprowadzone głosowania 

nad dotychczas rozpatrzonymi przez Senat ustawami. 
Po głosowaniach zarządzę przerwę do wtorku 15 maja 
do godziny 11:00.

We wtorek po wznowieniu obrad porządek zo-
stanie uzupełniony, co wcześniej zapowiedziałem, 
o ustawę o ochronie danych osobowych oraz usta-
wę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 
niektórych innych ustaw. Porządek obrad zosta-
nie uzupełniony również o ustawę o Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym oraz ustawę o zmianie 
ustawy o pracowniczych programach emerytal-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zasadach pozyski-
wania informacji o niekaralności osób ubiegających 
się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 
sektora finansowego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 781 A oraz 781 B.

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 74 senatorów, 73 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach pozyski-
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Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji popartym przez 
połączone komisje o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Przeciw, przeciw.)
Nie podpowiadajcie sobie państwo na głos.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 55 – za, 15 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w której wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 793 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 82 senatorów, 81 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek, a mniejszość komisji wnosi 
o wprowadzenie poprawki do ustawy – druk senacki 
nr 788 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
które wytypowały mnie na sprawozdawcę, znajduje 
się w druku senackim nr 792 Z.

Komisje na posiedzeniu w dniu 10 maja rozpatrzy-
ły wniosek zgłoszony w toku debaty w dniu 9 maja 
2018 r. do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie debaty został zgłoszony jeden wniosek, 
wniosek pana senatora Rulewskiego.

Komisje stanęły na takim stanowisku, że wno-
szą o przyjęcie wniosku zawartego w pkcie I, czyli 
wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, panią senator Grażynę Sztark, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość połą-
czonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja bardzo proszę o przegłosowanie poprawki 

z uwagi na to, że to jest dobra propozycja. Przedłużamy 
w ten sposób okres ścigania z 3 do 6 lat, a to jest bar-
dzo dobre rozwiązanie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca, senator Jan 

Rulewski, chce jeszcze zabrać głos?

Senator Jan Rulewski:
Tak. Przedłużamy okres ścigania roszczeń do 6 lat, 

ale dotyczy to dłużników alimentacyjnych.

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 przedstawioną poprawką.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 60 – za, 6 – przeciw, 

16 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 18)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o rejestracji jach-
tów i innych jednostek pływających o długości do 
24 m.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 790 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Roberta Gawła, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Informuję, że komisja na posiedzeniu w dniu 

10 maja br., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 9 maja nad ustawą o rejestracji 
jachtów i innych jednostek pływających o długości 
do 24 m, poparła wnioski zawarte w pktach 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9 i 10 w zestawieniu wniosków i wnosi o ich 
przyjęcie przez Senat. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Macieja Grubskiego, o przedstawienie wnio-
sków popartych przez mniejszość połączonych ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę Wysoki Senat o poparcie poprawki 

nr 1. Poprawka dotyczy dodania punktu w brzmieniu: 
„jacht rekreacyjny o długości nie większej niż 12 m 
lub napędzie mechanicznym o mocy nie większej niż 
15 kW, eksploatowany wyłącznie na polskich wodach 
śródlądowych”. Chodzi tutaj o ułatwienie dla turysty-
ki, o to, żeby jachty do wspomnianej wielkości nie 
były rejestrowane. Dziękuję bardzo.

Głosowało 82 senatorów, 52 – za, 30 – przeciw. 
(Głosowanie nr 15)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie 
Więziennej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących po-
jazdami.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 786 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 82 senatorów, 79 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących 
pojazdami.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 787 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 82 senatorów, wszyscy zgodnie byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 789 A.

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

Kto jest za?
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 34 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 20)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 wprowadza prawidłową technikę 

odsyłania do innej ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 32 – za, 45 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 21)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 utrzymuje dotychczasowy obo-

wiązek uzyskiwania uproszczonych świadectw 
zdolności żeglugowej oraz powiązany z nim obo-
wiązek przeprowadzania przeglądów technicznych 
w przypadku wszystkich jachtów rekreacyjnych oraz 
jednostek pływających używanych do amatorskiego 
połowu ryb i wyposażonych w silniki o mocy więk-
szej niż 75 kW.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw, 

3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 22)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 6 zmierza do poprawnego wyrażania 

obowiązku o charakterze publicznoprawnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 29 – za, 46 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 23)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 7 eliminuje skrót, którym posłużono 

się dla nazwania dotychczasowych rejestrów, gdyż 
może wprowadzać adresatów w błąd.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 32 – za, 45 – przeciw,  

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 24)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 8 uwzględnia terminologię stosowaną 

w ustawie o żegludze śródlądowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

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 Rocki i pan senator Jan Rulewski.
Proszę, pan senator Jan Rulewski:

Senator Jan Rulewski:
Szanowna Izbo!
Jeśli chcecie – a to was czeka – przyjemne wakacje 

w otoczeniu wielkich jachtów napędzanych jeszcze 
większymi mocami, przeszło 100 koni… A przede 
wszystkim jeśli macie na uwadze tych wszystkich, 
co chcą też wypoczywać bezpiecznie, głosujcie za 
bezpieczeństwem. Możecie skreślić Rulewskiego, ale 
za bezpieczeństwem…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie śmielibyśmy.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ponadto sprawozdawcą komisji był pan senator 

Arkadiusz Grabowski. Pan senator chce zabrać głos? 
Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 zwalnia z wymogu rejestracji 
jachty rekreacyjne o długości maksymalnej 12 m, 
jeśli eksploatowane są wyłącznie na polskich wodach 
śródlądowych oraz nie zostały wyposażone w napęd 
mechaniczny o mocy większej niż 15 kW.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Jeszcze chwilę, tak? Jeszcze czekamy, bo…
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 34 – za, 41 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawkami nr 2, 3 i 9 należy głosować łącz-

nie. Mają one na celu zapewnienie precyzji w zakresie 
określonego rygoru odpowiedzialności karnej, które-
mu ma być poddane składanie oświadczeń wymaga-
nych ustawą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 78 – za, 3 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisa-
nej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem 
Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popie-
rania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 796 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 81 senatorów, 79 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat…
(Rozmowy na sali)
A czy panowie – bo tutaj panowie rozmawiają 

– mogliby nie rozmawiać? To bardzo przeszkadza, 
proszę panów. Śmiejecie się, żartujecie…

(Głos z sali: Przepraszamy.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wy-
powiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa 
Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga 
w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwe-
stycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 
1987 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 
1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 797 A.

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

Głosowało 79 senatorów, 31 – za, 45 – przeciw,  
3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 usuwa wyrazy, które nie odzwier-

ciedlają zakresu zmian dokonywanych mocą rozpa-
trywanej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 30 – za, 44 – przeciw,  

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania…
(Głos z sali: Wniosek musi być, bo…)
Nie została przyjęta żadna?
Pan senator podnosi rękę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bez poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
I teraz podajemy wyniki. Bardzo proszę o podanie 

wyników.
Głosowało 82 senatorów, 49 – za, 30 – przeciw,  

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o rejestracji jachtów 
i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 
Przyjęliśmy ją bez poprawek.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisa-
nej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 795 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 807 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

na posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 r. rozpatrzyła 
wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 10 maja 
2018 r. nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających osoby o znacznym stopniu niepełno-
sprawności i przedstawia Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wnio-
sków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Grupa senatorów z Platformy Obywatelskiej 

podeszła rozumnie do obu przedstawionych pro-
jektów związanych z obecnym konfliktem mię-
dzy władzami, między rządem a protestującymi 
osobami niepełnosprawnymi lub ich opiekunami. 
Naszą uwagę szczególnie skupia troska o to, żeby 
problem ich rzeczywistych i słusznych postulatów 
został rozwiązany w duchu kompromisu i porozu- rozwiązany w duchu kompromisu i porozu-
mienia. Dowodem na to jest fakt, że ustawa z po-
przedniego punktu została jednomyślnie poparta 
przez grupę senatorów z Platformy Obywatelskiej. 
Jednakże druga ustawa, o szczególnych rozwią-
zaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, nie budzi już w nas takiego 
zrozumienia.

Jeśli chodzi o grupę wniosków, to również można 
mówić o zrozumieniu dla działań rządu w zakre-

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony in-
westycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 
1992 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem 
Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwe-
stycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 
1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 798 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 83 senatorów, 79 było za, 4 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypo-
wiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej 
ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 
7 września 1992 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rencie socjalnej.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 806 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 83 senatorów, wszyscy zgodnie byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rencie socjalnej.
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Głosowania

(senator sprawozdawca J. Rulewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 
zabrać głos? To panowie senatorowie Augustyn, 
Rulewski i Majer.

Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Bez wprowadzenia poprawek, także tej mojej, ta 

ustawa będzie bardzo ryzykowna nie tylko politycz-
nie – nie spełnia słusznych postulatów protestujących 
– ale również dlatego, że wprowadza rozwiązania 
pozorne. Materiały medyczne bez…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo. My w tej chwili już 
nie prowadzimy debaty. Proszę…)

Przechodzę do omówienia poprawki.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę swój 

wniosek przedstawić, bo tego ma dotyczyć pana wy-
powiedź. Proszę się na tym skoncentrować.)

Gdyby pan marszałek mi nie przerwał, już bym 
to zrobił.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale pan roz-
począł zbyt długim wstępem, który odbiega od tego, 
czego powinien dotyczyć. Proszę na temat i do rzeczy.)

Pozorność tego rozwiązania w przypadku materia-
łów medycznych dotyczy tego, że mimo iż znoszone są 
limity w przypadku osób ze znacznym stopniem niesa-
modzielności w zakresie liczby dostępnych materiałów, 
jak i czasu ich użytkowania, to jednak nie jest znoszony 
limit finansowy. W efekcie czyni to te rozwiązania po-
zornymi, a nawet, w wielu przypadkach, niedobrymi, 
ponieważ odbije się to na jakości. Staraliśmy się w czasie 
posiedzenia komisji i później wyjaśnić, czy na pewno 
tak jest. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że jeżeli wywoła-
my większy napór na te środki medyczne, bo zniesione 
zostaną pozostałe limity, to wówczas cena jednostkowa 
wyrobu będzie musiała być niższa, żeby w tym limicie 
się zmieścić, albo od pewnego momentu zabraknie pie-
niędzy i te środki w ogóle nie będą dostępne. Dlatego 
przekonuję państwa, żeby nie iść tą drogą.

Kolejna sprawa. Nie był pan minister w stanie 
wyjaśnić przy okazji tej poprawki, dlaczego eksper-
ci przyjmują, że korzystających z tego świadczenia 
będzie 400 tysięcy, a NFZ zakłada, że 150 tysięcy. 
Proszę państwa, podobna sytuacja jest z kolejkami 
– będziemy mieli kolejki w kolejkach. Co powiemy 
tym, którzy są po wypadkach, którzy są po wylewach, 
którzy potrzebują rehabilitacji? Że teraz będą czekali, 
bo pierwsi będą ci ze znacznym stopniem niesamo-
dzielności? Wszyscy spośród 1 miliona 300 tysięcy 
ustawili się w kolejkach. Państwo podejmujecie duże 
ryzyko, i to wbrew oczekiwaniom osób, które prote-
stują. (Oklaski)

sie pomocy medycznej – ale tylko medycznej. Jeśli 
zaś chodzi o tę pomoc medyczną, to dostrzegamy, 
że szereg postanowień ma charakter pozorny lub 
razi niekonsekwencją. Bo prawdą jest, że zamie-
rza się poprawić sytuację zdrowotną tego miliono-
wego środowiska, choćby poprzez wprowadzenie 
bezkolejkowego korzystania z usług medycznych 
i rehabilitacyjnych, ale i prawdą jest to, co odkrył 
senator Augustyn, że owszem, są zniesione limity 
kolejkowe, ale nie są zniesione limity finansowe. 
W efekcie mamy tu zjawisko pozornej pomocy, swo-
iste Inflanty, gdyż w efekcie będzie tworzyła się 
kolejka w kolejce. Jesteśmy przeciwko pozorowaniu 
ustawodawczemu.

Dalsze poprawki – wychodzące naprzeciw, pro-
ponowane w imię kompromisu – powiadają, że przy-
najmniej na rok, to znaczy do czasu, w którym my 
wszyscy ogarniemy się w tych skomplikowanych za-
gadnieniach, w tej piramidzie różnych sprzecznych 
informacji i ocen, a również środków finansowych, 
uznać trzeba, że obecny zasiłek pielęgnacyjny, zasi-
łek od 12 lat martwy i moralnie nie do przyjęcia… 
Chodzi o to, żeby ten zasiłek wynoszący 153 zł został 
wzruszony. Moralnie nie do przyjęcia jest on dlatego, 
że żadnej potrzeby rehabilitacyjnej ze świata osób nie-
pełnosprawnych…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, ja proszę, żeby pan przedstawił wniosek, 
a nie mówił o całej polityce. Ja też mogę się wypo-
wiedzieć o całej…)

Mówię o zasiłku 153 zł…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę się 

skoncentrować na przedstawieniu wniosków popar-
tych przez mniejszość komisji, bo pan odchodzi od 
tematu. Proszę, na temat.)

Dobrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję.)
Panie Marszałku, wolałbym, żeby pan to przed-

stawiał, no ale skoro panu trudno to przychodzi, to ja 
o tym mówię. Chodzi o to, żeby ten martwy moralnie 
i materialnie zasiłek wynoszący 153 zł – zna pan to, 
tak? – martwy od 12 lat, został wzruszony i w imię 
kompromisu z tym środowiskiem podniesiony do 
kwoty 500 zł.

Dalej, wniosek mniejszości dotyczy też pomocy 
w zakresie upodmiotowienia wszystkich tych rodzin 
obdarzonych dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu 
znacznym, które chcą skorzystać z turnusu rehabili-
tacyjnego, i przyznaje im prawo do jednego takiego 
turnusu choćby na 5 lat, z częściową odpłatnością ze 
strony Skarbu Państwa.

Nadto dział legislacyjny uznał, że 2 z 4 przepisów 
tej ustawy mają charakter nienormatywny. Proponuję 
więc ich skreślenie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o przetwarzaniu 
danych dotyczących przelotu pasażera.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 809 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 84 senatorów, 53 – za, 31 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam przerwę do wtorku, godziny 11:00…
Który to? Piętnasty? Tak, piętnasty.
…Do 15 maja, godzina 11.00. Wznowienie obrad 

będzie we wtorek 15 maja o godzinie 11.00. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze któryś z wnioskodawców chce zabrać 

głos? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Przypominam, że senator Jan Rulewski wycofał 

swój wniosek – ppkt 6 w pkcie II w druku nr 807 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofany wniosek pana senatora? Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-

natora Ryszarda Majera, popartym przez komisję, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 53 – za, 13 – przeciw, 17 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: ustawa o przetwarzaniu da-
nych dotyczących przelotu pasażera.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 808 A.

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

Kto jest za?

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 11 minut 45)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, 
Michał Seweryński i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o pracow-
niczych programach emerytalnych, druk nr 816 – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad; ustawa o Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym, druk nr 824 – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu dwudziestego drugiego 
porządku obrad; ustawa o ochronie danych osobo-
wych, druk nr 811 – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad; 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 
niektórych innych ustaw, druk nr 812 – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu dwudziestego czwartego 
porządku obrad.

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

Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja sprzeciwiam się wprowadzeniu do dzisiejszego 

porządku obrad ustawy o zmianie ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw…

(Senator Tadeusz Kopeć: Nie ma tego.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, tego nie ma.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam.)

Panie Senatorze, nie o to teraz chodzi. To jutro 
rano.

(Wesołość na sali)
Tak, jutro rano. Teraz nie ma tego punktu.
Pan senator Rulewski, tak?

Senator Jan Rulewski:
Sprzeciwiam się umieszczeniu w porządku obrad 

tego posiedzenia punktu dwudziestego czwartego, 
który pan marszałek nazwał zmianą ustawy o ustroju 
sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, z uwagi 
na fakt, że w Brukseli toczą się negocjacje dotyczą-
ce, eufemistycznie mówiąc, stanu praworządności 
w Polsce, mające bezpośredni wpływ na tęże ustawę. 
Jak wiadomo, obie strony wyrażają gotowość dal-
szych negocjacji. Antycypowanie stanu zakończenia 
w tej ustawie oznaczałoby, że jesteśmy niepoważni, 
bo wprowadzamy ustawę, wobec której będą kolejne 
ustawy… Na to zgody nie może być, myślę, żadnego 
senatora.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja rozumiem, Panie Senatorze, pan przedstawił 

głos sprzeciwu.
(Senator Jan Rulewski: Tak, sprzeciw.)
Tak jest. I uzasadnił to pan senator. Dobrze.
Czy jeszcze są jakieś głosy dotyczące tej propo-

zycji uzupełnienia porządku obrad?
Rozumiem, że teraz przegłosujemy wniosek 

przeciwny pana senatora, czyli mój… To znaczy 
to, kto jest za tym, aby wprowadzić na posiedzenie 
punkt dwudziesty czwarty: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

To jest mój wniosek. Pan zgłosił sprzeciw.
Kto jest za moim wnioskiem?
Kto jest za wnioskiem pana senatora Rulewskiego?
Kto wstrzymał się od głosu?
Za chwilę podamy wyniki. Już możemy to zrobić. 

Bardzo proszę.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

(marszałek S. Karczewski) Teraz – tym razem w porę – chciałbym przed-
stawić państwu sprawozdanie z dzisiaj odbytego 
posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie zmiany ustawy o pracowni-
czych programach emerytalnych.

Celem tej zmiany jest dostosowanie przepisów 
tej ustawy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 16 kwietnia 2014 r., co jako Polska powinni- kwietnia 2014 r., co jako Polska powinni-kwietnia 2014 r., co jako Polska powinni-
śmy zrobić do 21 maja 2018 r. To od razu powoduje, 
że jeden z przepisów zaproponowanych w tej usta-
wie mówi, że ustawa wchodzi w życie natychmiast 
po opublikowaniu. Po prostu nie ma czasu na okres 
przejściowy, na vacatio legis.

Co zawiera ta ustawa? Kilka rozstrzygnięć waż-
nych dla pracowników na transgranicznym rynku 
pracy, którzy się przemieszczają, w sytuacji, kie-
dy firmy też się zmieniają i nieraz kończą działal-
ność. Wzmacnia ona pozycję pracownika tak, ażeby 
w okresach uprawniających do uczestnictwa w pro-
gramie pracownik szybciej mógł otrzymać należ-
ne pieniądze, należne świadczenia, nawet w formie 
zwrotu. Do tej pory było tak, że w celu uzyskania 
uprawnienia trzeba było przepracować nawet 5 lat 
i więcej, teraz wystarczy, że przepracuje się 3 lata. 
W przypadku pracowników, którzy pracują w kra-
jach Europy Zachodniej, te 5 lat to było stanowczo za 
dużo i w sytuacji, kiedy tam obowiązywały pracow-
nicze programy emerytalne, oni tak naprawdę tracili 
wszystko. Unia Europejska dostrzegła ten problem 
i proponuje skrócenie tego stażu do 3 lat.

Ci wszyscy, którzy prowadzą te programy, będą 
musieli dostosować się do nowych obowiązków, czy-
li zmienić odpowiednie regulaminy dotyczące pra-
cowniczych programów emerytalnych, do 1 stycznia 
2019 r. pod rygorem nieważności dotychczasowych 
umów, sprzecznych z nowelizacją, ponieważ ustawa 
nakazuje dokonać tych zmian. Korzystne dla pra-
cowników, ale także dla pracodawców, są przepisy 
zmieniające obowiązki informacyjne. Otóż na wnio-
sek pracownicy będą musieli być poinformowani na 
piśmie – i to w sposób zrozumiały – o warunkach 
nabycia prawa do wypłaty, o wartości zgromadzo-
nych na rachunku uczestnika środków, o tym, co 
się będzie działo w przypadku ustania zatrudnienia 
u pracodawcy prowadzącego program czy w przy-
padku likwidacji programu. Ta informacja zawierała 
będzie pouczenie, że w przypadku dokonania zwrotu 
uczestnik powinien rozważyć zasięgnięcie porady 
prawnej. Pracodawcy z kolei będą mogli otrzymywać 
niezwłocznie informacje od zarządzających pracow-
niczymi programami emerytalnymi dotyczące warto-
ści środków zgromadzonych na rachunku pracownika 
i innych danych, które są niezbędne.

Ustawa nie budziła kontrowersji na posiedzeniu 
komisji – głosowanie było jednogłośne. Wydaje mi 
się, że to poprawi sytuację niemal tysiąca firm, które 

Głosowało 58 senatorów, 42 – za, 16 – przeciw. 
(Głosowanie nr 36)

(Senator Piotr Zientarski: Nie działa u mnie.)
Trzeba odpowiednio włożyć kartę. Ale już prze-

głosowaliśmy to…
Działa, u mnie działało, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Tak?)
Teraz działa?
(Senator Jan Rulewski: Ale jako jaki głos ten głos 

zaliczono? Nie świeci…)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że moja 

propozycja uzupełnienia porządku obrad o punkt: 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 
niektórych innych ustaw, druk nr 812, została przyję-
ta. Ten punkt rozpatrzymy jako punkt kolejny, punkt 
dwudziesty czwarty porządku obrad.

Szanowni Państwo Senatorowie, po rozpatrzeniu 
punktu dwudziestego pierwszego zostanie zarzą-
dzona godzinna przerwa w obradach. Po pierwszym 
dziś rozpatrywanym punkcie będzie godzinna prze-
rwa. Po pierwszym dziś rozpatrywanym, czyli to nie 
będzie punkt pierwszy, tylko to będzie punkt dwu-
dziesty… zaraz powiem… Po punkcie dwudziestym 
pierwszym, tak, po dwudziestym pierwszym zostanie 
ogłoszona godzinna przerwa w obradach.

Jutro, 16 maja, wznowienie obrad o godzinie 10.00. 
W przypadku przygotowania przez komisje senackie 
sprawozdań porządek obecnego posiedzenia zostanie 
uzupełniony czy może zostać uzupełniony o: ustawę 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych in-
nych ustaw; ustawę o wspieraniu nowych inwestycji; 
ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe; ustawę 
zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych 
ustaw. Ale to będzie jutro, tak że teraz nie głosujemy 
nad tym, tylko jest to informacja.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 816, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 816 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) Zacznę od pewnego zarzutu, a właściwie pochwa-
ły dla Unii Europejskiej za to, że dopinguje nasze 
władze do podjęcia inicjatyw na rzecz III filaru, 
na rzecz reformy emerytalnej, w której wiele osób 
z prawej strony brało czynny udział – myślę, że nie 
wypieracie się tego dzisiaj – która w III filarze za-
kładała możliwość doubezpieczenia się w różnych 
formach ubezpieczeń indywidulanych albo, tak jak 
ustawa dzisiejsza mówi, w pracowniczych progra-
mach emerytalnych.

I to było dobre. Złe jest to, o czym już powiedział 
pan senator sprawozdawca. Otóż powiada on, że ten 
III filar nie zagrał, mówiąc językiem pracowniczym, 
nie okazał się atrakcyjną formułą, i to mimo korzyst-
nych zapisów ustawy, które nakładają na pracodawcę 
swoisty obowiązek uczestniczenia w tym programie. 
A jeśli już ten program zostanie podjęty w danym 
zakładzie czy placówce – bo to również dotyczy jed-
nostek oświatowych, kulturalnych i innych, a nawet 
przedsiębiorców prywatnych – to nakłada się obowią-
zek odprowadzania składki od postawy wynagrodze-
nia w wysokości 7%, oczywiście ze środków zakładu, 
plus daje się oczywiście możliwość dokapitalizowania 
tejże składki własnymi wkładami. Dane wskazują, 
że tylko tysiąc tych programów zarejestrowano. Na 
przestrzeni tych wielu lat zarejestrowano zaledwie 
tysiąc układów, tysiąc pracowniczych programów.

I dodam, że choć mają one charakter pracowniczy, 
to niekoniecznie są w nie zaangażowane te osoby, 
którym w przyszłości czy nawet już teraz może bra-
kować pod koniec miesiąca właściwej emerytury czy 
renty. A jakie to instytucje się tego podejmują? No, 
te, w których są sowite wynagrodzenia, podmioty 
gospodarcze, np. elektrociepłownie, kopalnie albo 
jednostki budżetowe, gdzie z kolei nie ma może wy-
sokich wynagrodzeń, ale jest gwarancja zatrudnienia. 
Innymi słowy trudno tam u umowy śmieciowe.

A teraz mój komentarz do działań rządu. Przede 
wszystkim wskazuję, że ta ustawa została przyjęta 
w ostatniej chwili, a nawet za późno, parę dni za póź-
no. Mam nadzieję, że Bruksela tego nie słyszy. Stąd 
ten termin, stąd ta ustawa niemalże od wczoraj już 
obowiązuje. Ale ważniejsze jest chyba jednak to, że 
nie zauważyłem, aby rząd, kierując się troską, różny-
mi troskami, różnie odbieranymi, a to solidarnością, 
a to potrzebą opieki nad ludźmi, weteranami pracy, 
podejmował dostateczne wysiłki na rzecz popularyza-
cji tych programów bądź nawet takich właśnie zmian, 
tak żeby stały się one dobrem pracowników. Takich 
wysiłków nie widać, zamiast tego mamy do czynienia 
z psuciem systemu emerytalnego, nie jego sanacją 
bądź wykorzystywaniem jego dobrych stron, a tą 
właśnie dobrą stroną jest partycypacja przedsiębior-
ców w przyszłym życiu, emerytalnym i rentowym, 
pracowników. Takich wysiłków nie widzę. Nie widzę 
ich, prawdę powiedziawszy, nawet w instytucjach 

prowadzą w Polsce pracownicze programy emerytal-
ne, i tych 390 tysięcy osób, czyli 2,5% pracujących, 
którzy zgromadzili już 11,5 miliarda kapitału w tych 
programach. Jak mówię, wchodzimy w jednolite roz-
wiązania europejskie, więc oczywiście wdrożenie 
tej dyrektywy poprawi też sytuację Polaków, którzy 
pracują za granicą.

W czasie dyskusji pan minister informował, że 
do tej pory, mimo zmieniającego się rynku pracy, 
nie widać zwiększonego zainteresowania pracow-
niczymi programami emerytalnymi, dlatego rząd 
pracuje – rozumiem, że to już są prace zaawanso-
wane – nad wprowadzeniem pracowniczych planów 
kapitałowych, które być może będą atrakcyjniejszą 
propozycją III filara w gromadzeniu oszczędności. 
One powinny być gromadzone wobec słabości tego 
solidarnościowego, zusowsko-krusowskiego zabez-
pieczenia emerytalnego. W imieniu komisji wnoszę 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z pań i panów pragnie zadać pytanie? 
Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Na posiedzeniu witamy przedstawicieli mini-
sterstwa na czele z panem ministrem Marcinem 
Zielenieckim.

Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do pana mi-
nistra.

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie.
To dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Jak rozumiem, do dyskusji zapisał się pan senator 

Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niestosowne byłoby niezabranie głosu w sprawie 

pracowniczej przez członka „Solidarności”.
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(senator J. Rulewski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa 
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 824, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 824 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Andrzeja Misiołka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Na dzisiejszym posiedzeniu połączone komisje 
– Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej – rozpa-
trzyły ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. 
W posiedzeniu komisji brał udział wiceminister in-
frastruktury, Mikołaj Wild, który zreferował projekt 
ustawy. Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie 
której dwaj senatorowie mieli pewne wątpliwości 
co do zasadności niektórych przepisów tej ustawy. 
Został złożony jeden wniosek legislacyjny, o usunię-
cie art. 131 ustawy, został również złożony wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. W głosowaniu po-
łączone komisje stosunkiem głosów 8:2 przyjęły tę 
ustawę. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Zapisał się pan senator Florek – proszę bardzo – 
i pan marszałek Borusewicz.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja byłem na posiedzeniu 

komisji, ale tylko na końcówce, bo dzisiaj PKP nie-
stety mnie zawiodło. Chciałbym zapytać, czy państwo 
rozmawialiście na temat źródła finansowania tej inwe-
stycji. Tak jak słyszałem, jeżeli chodzi o obszar, to pan 
minister powiedział, że to będzie ok. 3–3,5 tysiąca ha. 

centralnych, gdzie by to mogło występować, zwłasz-
cza w ministerstwie pracy. No, nie zauważam, żeby 
takie programy powstawały.

O tyle to jest ważne, że do tej pory rzeczywiście 
nie były one atrakcyjne. Trudno też zbytnio obciążać 
jakiekolwiek rządy brakiem, powiedzmy, ambitnej 
czy agresywnej nawet reklamy, popularyzacji tego 
w minionych latach, a to z tej racji, że były inne in-
strumenty finansowe, które przebijały atrakcyjność 
oferty, jaką prezentowały pracownicze programy 
emerytalne. Dochodziło nawet do 30% od inwestycji 
w różne fundusze. Tymczasem teraz, przynajmniej od 
2–3 lat, od paru lat, mamy do czynienia z sytuacją, 
w której możliwości inwestowania na korzystnych 
warunkach, rozumianych nawet in plus, się zmniej-
szyły. Takich instrumentów finansowych na rynku 
polskich papierów wartościowych czy lokat finanso-
wych już nie ma. Znane są różne przypadki. Banki 
w tej chwili stosują praktycznie zerową stopę pro-
centową. Fundusze inwestycyjne czy nawet fundusze 
korporacyjne po roku dają 0,4% przyrostu kapitału. 
Również obligacje – na szczęście nasze nie zostały 
przewartościowane – nie dają takiego zysku, jak mia-
ło to miejsce wcześniej.

I dlatego mam nadzieję, że pan minister, też ze 
znaczkiem „Solidarności” i z sercem „Solidarności”, 
spowoduje, że nie będziemy przynaglani dyrektywa-
mi Unii Europejskiej, że wręcz będziemy je wyprze-
dzali. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Komunikat.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, informuję, że posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej poświęcone kontynuacji pierwszego 
czytania uchwały w 70. rocznicę śmierci rotmistrza 
Witolda Pileckiego odbędzie się pół godziny po ogło-
szeniu przerwy w sali nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Zarządzam przerwę do godziny 12.20.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 21  

do godziny 12 minut 22)
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(senator P. Florek) posiedzeniu komisji taką typową analizę ekonomicz-
ną, z której wyziera nie tylko koszt, ale i to, co się 
będzie nazywało opłacalnością. To takie podstawowe 
vademecum ekonomiczne.

I drugie pytanie: czy rząd rozmawia, czy w ogóle 
rozmawiał z mieszkańcami gminy Baranów, gdzie 
ten centralny port ma powstać? Z tego, co słyszymy, 
z tego, co czytałem i słyszałem, wynika, że miesz-
kańcy prawdopodobnie są zdecydowanie przeciw. 
Czy to jest prawda?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Odpowiadam na pierwsze pytanie. Na temat finan-
sowania kosztów inwestycji na posiedzeniu komisji 
nie rozmawialiśmy.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to tak, zostało zada-
ne takie pytanie, co będzie w wypadku, kiedy miesz-
kańcy jakiejś gminy np. w referendum wypowiedzą 
się przeciwko temu. No, minister stwierdził, że trzeba 
będzie rozmawiać z mieszkańcami tych gmin, prze-
konywać ich, że trzeba będzie po prostu zastosować 
metodę rozmowy, przekonywania, że są nie tylko 
jakby negatywne kwestie związane z budową, z tak 
dużą inwestycją, ale także pozytywne kwestie, które 
są związane z ewentualnym późniejszym rozwojem 
tego regionu, tej gminy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, pytanie pierwsze jest takie. 

O ile wiem, po likwidacji 36 Pułku Lotnictwa 
Transportowego tereny, które przedtem zajmowała 
jednostka wojskowa, są możliwe do wykorzystania. 
Pytanie jest takie: czy na posiedzeniu komisji rozma-
wialiście państwo o takim wariancie, czy nie lepiej po 
prostu rozbudować Okęcie, zamiast budować nowy 
port lotniczy w szczerym polu?

I drugie pytanie jest następujące. Wiemy o tym 
dobrze, że jest Okęcie, jest Modlin, jest koło Łodzi 
dużo mniejsze lotnisko Lublinek itd., itd. I w tych 
portach lotniczych były przeprowadzone w ostatnich 
latach inwestycje. Czy na posiedzeniu komisji została 
przedstawiona państwu jakaś analiza, co się stanie 
w momencie, kiedy te porty lotnicze, dzisiaj doinwe-
stowane, przestaną funkcjonować ze względu na to, 

Ale chciałbym zapytać o źródło finansowania. Jak to 
ewentualnie miałoby wyglądać?

(Senator Andrzej Misiołek: Mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:
Nie było tego typu dyskusji. Na temat finansowa-

nia nie było rozmowy w czasie posiedzenia połączo-
nych komisji.

(Senator Marek Borowski: Jakąś ściepę trzeba by 
zrobić.)

(Senator Grażyna Sztark: Podatek…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam w zasadzie prawie takie samo pytanie. 

Chciałbym zapytać, skąd te 35 miliardów zł na zre-
alizowanie tej inwestycji… Ale rozumiem, że akurat 
takich szczegółów komisja nie rozpatrywała.

Senator Andrzej Misiołek:
Nie było tego typu pytań.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. Zapytam 

ministra.)
Ale minister w trakcie swojej wypowiedzi nie wy-

powiadał się na ten temat, nie poruszał tego tematu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Pierwsze: czy przedstawiono na posiedzeniu ko-

misji to, co zawsze, kiedy budujemy dom, jest naj-
ważniejsze? Kiedy budujemy dom, zawsze robimy 
tzw. analizę, bo finansujemy go z własnego portfela 
i musimy widzieć, ile nas będzie kosztował, jakie 
będą początkowe koszty i końcowe koszty inwestycji. 
W związku z tym, że 50 lat w swoim życiu parałem 
i param się inwestycjami, wiem, jak się je przygoto-
wuje. Moje pytanie jest proste: czy przedstawiono na 
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(senator J.F. Libicki) Rozmawialiśmy na ten temat na innych posiedzeniach 
komisji, no ale, tak jak mówię, nie będę referował 
poprzednich posiedzeń.

A jeżeli chodzi o…
(Senator Jan Rulewski: Decyzja lokalizacyjna…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Przeniesienie.)
…drugą kwestię, to ponieważ, jak pan minister 

stwierdził, decyzja lokalizacyjna jeszcze nie jest pod-
jęta, trudno w tej chwili mówić o liczbie osób, które 
będą musiały zostać wywłaszczone.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
A czy rozmawialiście państwo na temat sytuacji, 

która może się zdarzyć, nawet z dużym prawdopo-
dobieństwem, że inwestycja ta albo nie zostanie roz-
poczęta, albo też nie zostanie dokończona, a ludzie 
zostaną wywłaszczeni? I co wtedy z tymi, którzy 
zostali wywłaszczeni?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie było o tym mowy.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Nie, tego typu pytania nie padły na posiedzeniu 

komisji.
(Senator Jadwiga Rotnicka: To co było na posie-

dzeniu?)
(Senator Jan Rulewski: To co było na posiedze-

niu?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Właśnie już zadałem, tak po cichu, pytanie: to co 

było, Panie Senatorze Sprawozdawco, na posiedzeniu 
komisji? Bo słyszę, że nic nie było na tym posiedze-
niu, łącznie z kwestią lokalizacji.

A teraz druga kwestia. I boję się zadać kolejne 
pytanie, bo na pewno tego też nie było, ale zadam, 
bo może minister coś wie. No, to duża inwestycja, 
choćby się… Wierzę, że się powiedzie. Czy będzie 
wsparcie ze środków europejskich? To po pierwsze.

Po drugie: no nie było biznesplanu, ale…
(Senator Leszek Czarnobaj: Jakie pytanie było?)

że Centralny Port Komunikacyjny tych wszystkich 
pasażerów wchłonie? Dziękuję bardzo.

(Senator Waldemar Bonkowski: Warszawa nie jest 
z gumy.)

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
Na ten temat, na temat innych portów nie było 

mowy, nie rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji. 
Była krótka wzmianka dotycząca tego, że port lot-
niczy na Okęciu dobiega kresu swoich możliwości 
rozwojowych. Tutaj we wtorek w zeszłym tygodniu, 
dokładnie tydzień temu, odbyło się studyjne posie-
dzenie Komisji Infrastruktury właśnie w porcie lotni-
czym na Okęciu, ale to nie jest temat tego posiedzenia, 
które ja sprawozdaję. Tak więc jeżeli pan senator jest 
zainteresowany, to chętnie udzielę…

(Senator Jan Filip Libicki: Tak, dobrze.)
…informacji na temat możliwości rozwoju Okęcia, 

ale to już później. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pan senator przed sekundą częściowo, ale tak po-

bieżnie odpowiedział na to pytanie, które chcę za-
dać. Chciałbym, żeby, jeżeli była o tym mowa… Ale 
prosiłbym o pogłębioną odpowiedź. Czy w związku 
z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego zo-
staną zlikwidowane Lotnisko Chopina w Warszawie 
i lotnisko w Modlinie? Jeżeli tak, to w jakim terminie? 
Czy jest jakiś pomysł? Co z nakładami? Bo państwo 
polskie poniosło olbrzymie nakłady na obydwa te 
lotniska. Czy na ten temat była mowa?

I drugie pytanie. Czy była mowa o tym, ile osób 
zostanie wywłaszczonych i ilu osób, ilu obywateli te 
zmiany dotkną? Mam na myśli proste zmuszenie do 
tego, żeby zmienić miejsce zamieszkania. Czy była 
o tym mowa?

(Senator Leszek Czarnobaj: Kto by powiedział?)
(Senator Andrzej Misiołek: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Na temat innych lotnisk, czyli Okęcia i Modlina, 

nie było na tym posiedzeniu komisji rozmowy. 
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(senator J. Rulewski) dokument? I czy pan osobiście, jako sprawozdawca, 
zapoznał się z tym dokumentem, dotyczącym decyzji 
związanej z lotniskiem? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dysponowaliśmy materiałem porównawczym, a ja 

osobiście zapoznałem się z całą debatą sejmową na 
temat tej ustawy.

(Senator Aleksander Pociej: A pierwsze pytanie? 
Pierwsza część…)

(Senator Leszek Czarnobaj: O czym mówiliście? 
O czym w ogóle mówiliście?)

Minister przedstawił sprawozdanie na temat pro-
jektu ustawy, powiedział, na czym ustawa polega, jak 
ona będzie funkcjonowała, a następnie senatorowie 
zadawali pytania. Tym senatorom, którzy mieli wąt-
pliwości, minister na te wątpliwości odpowiedział. 
Dotyczyły one głównie wywłaszczenia w przypadku 
terenów, powierzchni, które to lotnisko będzie miało 
zajmować. I na wszystkie te pytania, które senatoro-
wie zadawali, zostały udzielone odpowiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, Centralny Port Komunikacyjny 

to nie tylko lotnisko. 1/3 środków ma być przezna-
czona na budowę sieci szybkich połączeń kolejowych. 
Dzisiaj LOT funkcjonuje w zasadzie w oparciu o linie 
krajowe, 60% dochodów LOT to są linie krajowe. 
Jeżeli zbudujemy sieć połączeń kolejowych, w ra-
mach których w 3,5 godziny będzie można dojechać 
z każdego punktu do stolicy, to jak to wpłynie na 
kondycję LOT? I czy ten narodowy przewoźnik po 
prostu to wytrzyma? Czy o tym była dyskusja na 
posiedzeniu komisji?

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie było.)
(Senator Kazimierz Kleina: Po co?)

Senator Andrzej Misiołek:
Nie, nie było dyskusji na temat LOT. Jeżeli pan 

senator jest zainteresowany… Tak jak powiedziałem, 
tydzień temu mieliśmy spotkanie komisji w porcie 
lotniczym Okęcie, gdzie tego typu sprawy były po-
ruszane. Dyskutowaliśmy kilka godzin na ten temat 
z prezesem „Portów Lotniczych”.

…trzeba wiedzieć, dla kogo się to lotnisko budu-
je. Czy było chociaż powiedziane, jakie osoby będą 
klientami tego lotniska? Choćby za darmo, żeby ono 
było dla wszystkich, ale czy będą klienci tego lotni-
ska?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę?)
Czy była mowa na temat… To się nazywa mar-

keting. Pan zna słowo „marketing”, tak? Badanie 
rynków.

(Głos z sali: Wschodnich.)
(Głos z sali: Jakie pytanie?)

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o to, dla kogo to 

lotnisko będzie przeznaczone… No, ono będzie prze-
znaczone dla pasażerów.

(Senator Jan Rulewski: Ale kto…)
My wiemy o tym, że w momencie, kiedy po-

wstanie Centralny Port Komunikacyjny, lotnisko na 
Okęciu zostanie dla ruchu pasażerskiego zamknięte. 
W związku z tym lotnisko, o którym tu mówimy, jako 
główne lotnisko kraju, przejmie funkcje Okęcia i być 
może jeszcze kilku mniejszych lotnisk.

(Senator Jan Rulewski: A będą mieli pieniądze?)
Ale kto czy będzie miał pieniądze?
(Senator Jan Rulewski: Pasażerowie.)
A, to ja nie wiem. Pan senator zadaje mi pytanie, 

na które…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę kierować pytania tak troszeczkę…)
Pan Senator wybaczy, ale ja nie jestem Duchem 

Świętym. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto będzie 
miał pieniądze, a kto nie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, wracam jesz-

cze raz do tego pierwszego pytania, które pan se-
nator Rulewski zadał. Ja chciałbym je jeszcze raz 
wyartykułować. Może pan w dwóch zdaniach mógłby 
powiedzieć – bo my wszyscy nie braliśmy udziału 
w posiedzeniu komisji – o czym wyście rozmawiali 
i jakie były główne elementy wiedzy na posiedzeniu 
komisji. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, Panie Senatorze. Czy państwa 
decyzja pozytywna – w tym pana rozumieniu, bo pan 
jest sprawozdawcą – była oparta tylko na projekcie 
ustawy, czy mieliście też jakieś analizy, opracowa-
nia, studium? Czy mieliście państwo do wglądu jakiś 
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(Senator Władysław Komarnicki: A czy ten doku-
ment uwzględniał możliwości rozbudowy istniejące-
go Okęcia? O tym mówił pan senator Libicki przed 
chwilą.)

Panie Senatorze, proszę zajrzeć do tego dokumen-
tu, w nim, tak jak powiedziałem, już we wstępie się 
mówi, że nie ma takiej możliwości, że możliwości 
Okęcia są ograniczone i zamykają się w pewnym… 
właściwie już w tej chwili są prawie maksymalnie 
wykorzystane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator mógłby powiedzieć, jak wyglą-

dały konsultacje społeczne w sprawie tej ustawy, jak 
wypowiadały się w tej sprawie samorządy, jak wy-
powiadali się przedstawiciele lotnisk regionalnych 
w Polsce? W większości dużych miast, a przynaj-
mniej w połowie, mamy te lotniska. Jak to wyglądało, 
jak wypowiadali się mieszkańcy Warszawy w kon-
sultacjach społecznych na temat likwidacji lotniska 
w Warszawie? Proszę mi też powiedzieć, ile w ogóle 
trwało posiedzenie komisji, skoro tak niewiele było 
pytań i tak niewiele kwestii państwo poruszaliście. 
Dziękuję.

Senator Andrzej Misiołek:
Już odpowiadam. Posiedzenie komisji trwało 1 

godzinę i 10 minut. A co do konsultacji społecznych… 
To był projekt rządowy, jest tutaj pan minister, za 
chwilę będzie pewnie mógł zabrać głos i wtedy to py-
tanie panu ministrowi można zadać. Na posiedzeniu 
komisji nie rozmawialiśmy o konsultacjach społecz-
nych, poza tą jedną kwestią, ewentualnych referendów 
w gminach, jak ministerstwo będzie próbowało ten 
problem rozwiązać. O tym już mówiłem przed chwilą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w piątek mówiliśmy o ustawie 

o CEPiK, mówiliśmy, że Sejm ją uchwalił i zaraz 
przyszła do Senatu. Nie mieliśmy opinii prawnej, ale 
mimo to tak duża, obszerna ustawa została przegło-
sowana w Senacie. Teraz mówimy o ustawie, która 
w ciągu 20 godzin przeszła pierwsze, drugie i trze-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym się 

podzielić z panem takim pytaniem, które, jak my-
ślę, nasuwa pewne refleksje. One są nie tylko ekono-
miczne, ale i logistyczne. Otóż w tej chwili lotnisko 
Okęcie w Warszawie jest położone najbliżej centrum 
miasta ze wszystkich lotnisk stolic Europy – 7 km 
od centrum mamy lotnisko, które może być, tak jak 
siedzący obok mnie pan senator słusznie zauważył, 
rozbudowywane i może oczywiście zwiększyć prze-
pustowość. Jednak po budowie lotniska w Baranowie 
będziemy mieli lotnisko położone najdalej od centrum 
stolicy ze wszystkich stolic europejskich. Tak precy-
zyjnie będzie to 45 km. Nie ma w Europie stolicy, któ-
ra miałaby lotnisko położone tak daleko. Budowa tego 
portu i zamknięcie Okęcia oznacza przede wszystkim 
degradację Warszawy, jej deklasację i pozbawienie jej 
funkcji metropolitalnej oraz pozbawienie jej konku-
rencji z Pragą, od której do lotniska jest 10 km, czy 
z Budapesztem, gdzie jest to 16 km. Z kolei lotnisko 
w Brandenburgii, w miejscowości Schönefeld, któ-
re będzie jednym z większych na świecie, ma być 
otwarte w przyszłym roku 11 km od centrum Berlina. 
A my najważniejsze, warszawskie lotnisko chcemy 
tak przesunąć, że 7 km zamieni się w 45 km. Nasuwa 
tu się takie podstawowe pytanie dotyczące tego, że 
jest pewien brak logiki w logistyce. To nie jest uła-
twienie dla pasażerów, ale utrudnienie. Chciałbym się 
podzielić z panem tą refleksją, Panie Sprawozdawco, 
Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, co do tego akurat była krótka 

informacja pana ministra w czasie posiedzenia ko-
misji. Wszystkie prace analityczne, które dotyczą 
lotnisk, wskazują, że lotnisko powinno znajdować 
się nie dalej niż 50 km od centrum miasta. Ja nato-
miast pozwolę się podzielić… Może pan senator tego 
dokumentu nie zna, ale jest taki dokument, który na-
zywa się „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski”. 
Dokument został przygotowany na zlecenie ministra 
infrastruktury i jest datowany na 26 czerwca 2010 r. 
Jest dostępny, można sobie ten dokument przeczytać, 
226 stron. I już we wstępie tego dokumentu jest napi-
sane, że port lotniczy na Okęciu w perspektywie do 
2035 r. nie jest w stanie obsłużyć ruchu pasażerskiego, 
w związku z czym musi być budowany centralny port. 
To był dokument sporządzony na wniosek ministra 
infrastruktury w rządzie Donalda Tuska.
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Klich.
(Senator Andrzej Misiołek: Opinii pisemnej nie 

było.)

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, rozbudowa lotniska regionalnego, 

znacznie mniejszego, w Krakowie – mówię konkret-
nie o trzecim etapie rozbudowy – trwała ok. 5 lat 
od mojej decyzji jako ówczesnego ministra obrony 
narodowej o przekazaniu kilkudziesięciu hektarów 
podmiotom cywilnym oraz o możliwości wspólnego 
zarządzania z wojskiem pasem startowym i drogami 
kołowania. To było 5 lat rozbudowy terminala, budo-
wania nowej infrastruktury dojazdowej, budowania 
parkingu wielopoziomowego, hotelu i pewnie czegoś 
jeszcze, o czym w tej chwili już nie pamiętam. To jest 
mikroskala w porównaniu z tym, co jest zaplanowa-
ne jako centralny port lotniczy. Jakim cudem mini-
sterstwo zakłada, że w ciągu dłuższego, ale mimo 
wszystko krótkiego czasu w szczerym polu można 
będzie wybudować San Francisco?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, myślę, że najbardziej właściwą 

osobą, której można by zadać to pytanie, będzie pan 
minister. Ja nie jestem przedstawicielem władzy 
wykonawczej i nie jestem planistą tej inwestycji, 
w związku z czym trudno mi jest odpowiedzieć na 
to pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Budowa nowe-

go portu lotniczego to ogromna inwestycja. Trudno 
nawet dzisiaj powiedzieć, jak wielki, jak ogromny 
będzie koszt całego tego przedsięwzięcia. Czy anali-
zowaliście państwo na posiedzeniu komisji problemy 
związane z finansowaniem tej inwestycji w kontek-
ście budowy infrastruktury w Polsce?

W ostatnich 2 latach zostały zawieszone rozpoczę-
te już budowy lub wstrzymane ogłoszone już przetar-
gi na sieć dróg ekspresowych. Klasycznym przykła-
dem jest Trasa Kaszubska od obwodnicy Trójmiasta 
do Szczecina. Jej budowa została wstrzymana ze 

cie czytanie w Sejmie, ale na szczęście były sobota 
i niedziela, można było z tą ustawą chociaż się zapo-
znać, ja ją całą dokładnie przeczytałem. Chciałbym 
się dowiedzieć, jaka była opinia Biura Legislacyjnego 
dotycząca tej ustawy. Mówił pan również o doku-
mencie z 2010 r. itd., no, dużo się zmienia przez 8 
lat, w związku z tym trzeba to zaktualizować… Czy 
w takim razie ten dokument był zaktualizowany? 
Ale pierwsza sprawa to jest to, jaka była opinia Biura 
Legislacyjnego w tej sprawie. No i chciałbym się też 
dowiedzieć, jacy goście byli zaproszeni na posiedze-
nie dotyczące tak ważnej ustawy, kto jeszcze uczest-
niczył w posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o zaproszonych gości, to byli za-

proszeni kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury, 
Najwyższa Izba Kontroli…

(Senator Piotr Florek: A wójt…)
…jeszcze ktoś… Musiałbym zajrzeć do listy 

obecności gości, kto jeszcze… Jeszcze z Prokuratorii 
Generalnej…

(Senator Piotr Florek: A wójta gminy nie było?)
Proszę?
(Senator Piotr Florek: Wójta gminy nie było?)
Nie, nie było, no ale której gminy miał być wójt, 

jak nie jest jeszcze znana lokalizacja? No to…
(Senator Marek Borowski: Wójt nie został wpusz-

czony.)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan skończył?
(Senator Andrzej Misiołek: Tak.)
Pytanie zadaje pan senator Klich…
(Głos z sali: A opinia?)

Senator Andrzej Misiołek:
A, opinia. Tak, był…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam.)
…był mecenas, przedstawiciel Biura 

Legislacyjnego, wyraził opinię ustną na temat ustawy, 
wniósł kilka zastrzeżeń do niektórych rozwiązań. Do 
tego ustosunkował się pan minister.
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(senator K. Kleina) I w związku z tym na pewno będzie też rozbudowa 
tych sieci połączeń kolejowych i drogowych.

Senator Kazimierz Kleina:

Dobrze, ale ja pytam nie o to. To ja wiem, to mniej 
więcej wiemy, że ma być lotnisko, że mają być węzły 
i te połączenia itd. Ale jak sfinansować te zadania, 
które są do wykonania dzisiaj? Co, one będą zatrzy-
mane, żeby zbudować właśnie te… I teraz będzie 
też tylko łączność tego lotniska z dużymi ośrodkami 
metropolitalnymi, a mniejsze ośrodki zostaną wy-
kluczone? Taka myśl, taka idea temu przyświeca? Że 
Polska to jest tylko jeden port lotniczy? No, to jest ja-
kaś kompletnie absurdalna idea. Jeżeli się nie dokona 
takiego zrównoważonego rozwoju, nie zrealizuje tych 
inwestycji, które są potrzebne, żeby ludzie nie mieli 
poczucia takiego komunikacyjnego… Dla kogo jest 
to mówienie o takich wielkich sprawach? Dla kogo?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, pytanie jest jasne. Jakby co, to 

będzie pan senator uzupełniał.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, no, tak jak już powiedziałem, 
na temat finansowania tej inwestycji, a tym bardziej 
innych inwestycji, nie było w czasie posiedzenia roz-
mowy.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to jest podstawowe 
pytanie.)

W czasie posiedzenia… No, ale senatorowie mogą 
zadawać dowolne pytania, nikt nie ogranicza tego, 
jakie pytania mogą zadawać. Akurat takich pytań 
nie zadawali.

(Senator Kazimierz Kleina: No dobrze, ale jak 
w takim razie przygotowujecie taką inwestycję bez 
podstawowego…)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze Kleina, do dyskusji proszę…)
Ja jeszcze raz powtórzę. Rozważamy ustawę 

o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Projekt 
ustawy był projektem rządowym. Rząd, który przy-
gotowywał ten projekt, ma koncepcję. I tę koncep-
cję pan minister, mam nadzieję, przedstawi. Proszę 
mnie, jako przewodniczącego komisji, nie pytać o ta-
kie szczegóły, które rząd realizuje w ramach swojej 
koncepcji.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale to nie ma 
sensu…)

względu na brak środków. Teraz minister mówi, że 
może coś się tu ruszy. Mimo to wszędzie i na każdym 
etapie podkreśla się brak środków na finasowanie 
podstawowej infrastruktury drogowej. Autostrady 
zostały zbudowane, ale sieci dróg ekspresowych nie 
zostały zbudowane.

Czy podjęcie decyzji o budowie portu lotniczego 
nie zahamuje inwestycji drogowych, które są już pro-
jektowane, przygotowane i niezwykle potrzebne? Czy 
nie doprowadzi to do takiej sytuacji, że cały obszar 
pozametropolitalny, znajdujący się poza Warszawą 
i wielkimi ośrodkami, będzie wyłączony komunika-
cyjnie, ponieważ nie dokończy się prac, bo będzie się 
gromadziło środki na budowę centralnego lotniska? 
A to też wymaga zbudowania… Żeby to wszystko 
miało sens, lotnisko musi być połączone z różnymi 
ośrodkami siecią szybkich kolei itd. Czy analizowa-
liście to? Czy zadaliście ministrowi tak podstawowe 
pytanie? Skąd wziąć na to pieniądze i jak to zrobić, 
żeby nie wyhamować innych prac, które są dzisiaj 
niezbędne? Kiedy jadę np. na Pomorze Środkowe, 
to widzę tam… Tam jest niezwykle trudno dojechać 
z jakiegokolwiek miasta. Drogi są dziurawe, stare, 
zepsute itd. Miały być budowane nowe trasy. Za cza-
sów poprzedniego rządu były ogłoszone przetargi, ale 
wszystko zostało wstrzymane. I mówi się, że zostało 
wstrzymane ze względu na brak środków.

Rząd mówi także o kolejnej wielkiej inwesty-
cji, czyli budowie elektrowni atomowej. Nie da się 
tego zrobić bez udziału budżetu państwa. I to ma 
być budowane mniej więcej w tym samym czasie. 
Czy rozważaliście, w jaki sposób to wszystko będzie 
finansowane i co zrobić, żeby nie wyłączyć komuni-
kacyjnie mieszkańców takich obszarów jak Pomorze 
Środkowe? A takich obszarów w Polsce jest wiele.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, pan minister nawiązywał do tego 
w czasie swojego wystąpienia w trakcie posiedzenia 
połączonych komisji. Mówił że ta inwestycja to nie 
jest tylko port lotniczy. To będzie taki multimodalny 
węzeł transportowy, do którego będą musiały być 
dobudowane sieci szybkich kolei łączące północ z po-
łudniem i wschód z zachodem. One będą się prze-
cinały właśnie w miejscu portu komunikacyjnego. 
Nawet w tytule ustawy jest powiedziane, że to jest 
Centralny Port Komunikacyjny, a nie lotniczy, bo 
on będzie miał za zadanie łączyć różne części kraju. 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Jasna sprawa.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy podczas prac komisji zo-

stał przedstawiony, choćby w zarysie, harmonogram 
prac? My właściwie z prasy wiemy, że w roku 2027, 
przynajmniej mnie się tak wydaje, te prace mają być 
ukończone. Ale czy został przedstawiony harmono-
gram prac, a w szczególności czy zostało powiedzia-
ne, kiedy zaczną się prace wykonawcze? Bo na razie 
jest to bardzo wstępna faza. Jaki jest harmonogram 
i kiedy zaczną się konkretne prace wykonawcze zwią-
zane z inwestycją?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:

W czasie posiedzenia komisji została poruszona 
kwestia części harmonogramu, oczywiście nie całego, 
tylko kwestia terminu, do którego powinna zostać 
wydana decyzja lokalizacyjna. Pan minister mówił 
o roku 2020. I od tego momentu dopiero będzie moż-
na…

(Senator Marek Borowski: To za wcześnie.)
…mówić o dalszym harmonogramie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Piechota.
(Senator Piotr Florek: A ja? Ja się zgłaszałem 

wcześniej.)

Senator Leszek Piechota:

Dziękuję.
Panie Marszałku, ja chciałem zadać pytanie, na 

które odpowiedź padła przy okazji, w wypowiedzi 
pana senatora. Chodziło mi o to, czy pan minister 
wspominał o wcześniejszych koncepcjach doty-
czących konieczności powołania takiego central-
nego portu. Pan senator dzisiaj wspomniał, że taka 
koncepcja urodziła się już w 2010 r., w pełni uza-
sadniając konieczność budowy centralnego portu 
brakiem możliwości osiągania już dalszych celów 
komunikacyjnych przez port na Okęciu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka. 
Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Skoro, jak pan powiedział, za tą ustawą zagłoso-

wało na posiedzeniu komisji 8 osób… Przeciw były 
tylko 2 osoby, tak? To proszę powiedzieć, czym pan 
minister uwiódł tych 8 osób, które postawiły na sza-
li swoje nazwisko i zagłosowały za tym projektem 
w momencie, w którym, jak wynika z dzisiejszej 
dyskusji, z odpowiedzi na kilkanaście zadanych dziś 
pytań – a na posiedzeniu komisji tych pytań było na 
pewno więcej – nieznane są kwestie finansowe zwią-
zane z tym przedsięwzięciem. I czy – jeżeli te kwestie 
finansowe zostaną przedstawione – w ramach finan-
sowania tego Centralnego Portu Komunikacyjnego 
są uwzględnione koszty całej infrastruktury, o której 
tutaj była mowa w pytaniach, czyli dróg dojazdo-
wych, kolei itd. itd.? Bo to wszystko też generuje 
koszty. Ale przede wszystkim: czym państwo zostali 
uwiedzeni na tym posiedzeniu komisji, że przyjęli 
państwo te argumenty i podjęli w pewnym sensie de-
cyzję o przyjęciu takiej ustawy? Chcielibyśmy poznać 
przynajmniej kilka tych bardzo ważnych argumentów 
i państwa punkt widzenia, punkt widzenia członków 
komisji, którzy zagłosowali za tą ustawą, tych 8 osób. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Otóż, Pani Senator, powiem może najpierw, co 

jest celem tej ustawy. Celem przedstawionej ustawy 
jest stworzenie ram prawno-organizacyjnych umożli-
wiających realizację tej inwestycji, portu centralnego. 
W tej ustawie mowa tylko o pewnych ramach praw-
no-organizacyjnych, o tym, jak to wszystko będzie 
robione. To nie jest ustawa, w której mowa o tym, 
z czego to wszystko będzie finansowane i w jaki spo-
sób. To są odrębne kwestie.

Druga kwestia, o którą pani pyta: czym minister 
uwiódł… No, trudno mi powiedzieć, czym uwiódł 
pozostałych 7 kolegów. Mnie – jasnością wypowiedzi 
i czytelnością przedstawienia projektu.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje pan senator Wach…)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale jakie 
ramy…)

Nie, ta ustawa tworzy ramy organizacyjno-prawne 
dla tej inwestycji.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misiołek:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie… Panie Senatorze, 

w Komisji Infrastruktury przed dzisiejszym posie-
dzeniem przygotowywaliśmy się do debaty, m.in. 
poprzedzając dzisiejsze posiedzenie komisji pobytem 
tydzień temu na Okęciu, gdzie dyskutowaliśmy z pre-
zesem i zarządem „Portów Lotniczych” o tym, jakie 
są dokładnie możliwości. Przedstawiono nam to tam 
bardzo szczegółowo, bardzo precyzyjnie. Byli tam 
senatorowie, mieli okazję się z tym zapoznać, zada-
wać pytania. Z tego, co zostało nam przedstawione, 
wynika bardzo jasno, że Okęcie zakończyło swoje 
możliwości rozwojowe i nie jest już w stanie przyjąć 
większej liczby pasażerów. Jeżeli chodzi o Modlin – 
przy czym ja mówię tutaj o tym, co było mówione na 
poprzednim posiedzeniu komisji, nie na tym ostatnim 
– to są pewne ograniczenia, zarówno infrastruktu-
ralne, jak i prawne, co do połączenia tych 2 portów. 
Zdaniem osób, które opracowywały tę przedstawianą 
nam prezentację, nie ma takiej możliwości, żeby te 
dwa lotniska przejęły funkcje centralnego portu lotni-
czego. Członkowie Komisji Infrastruktury mieli moż-
liwość tydzień temu zapoznać się z tymi kwestiami 
u samego źródła, bo od prezesa „Portów Lotniczych”.

(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo za 
poszerzenie tej wypowiedzi o informacje z tej waszej 
wizyty. Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wcisła.
Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, już wiemy, że na posiedzeniu 

komisji nie dyskutowano o finansach. Ale ustawa 
zakłada powstanie spółki specjalnego przeznacze-
nia. Czy rozmawiano o tym, kto ma być członkiem 
tej spółki? W jaki sposób ci potencjalni członkowie 
spółki będą przekonywani do tego, że mają wstąpić do 
tej spółki specjalnego przeznaczenia i zainwestować? 
Bo pewnie będą musieli jakiś wkład własny zainwe-
stować w budowę tego portu. Dziękuję.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, tak, była rozmowa na temat 

spółki. Było pytanie: czy nie lepiej, żeby to było 
przedsiębiorstwo państwowe, czy lepiej, żeby to 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
No tak, przedstawiłem tę koncepcję, ona jest do 

przeczytania. To jest duży dokument, przygotowany 
na zlecenie ministra infrastruktury w 2010 r., po-
naddwustustronicowy dokument, z którego jasno 
wynika, że istnieje bezwzględna konieczność budo-
wy takiego portu, ponieważ Okęcie wyczerpało już 
niemalże swoje możliwości rozwojowe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, powiedział pan chwilę temu, 

nie mogąc odpowiedzieć na jedno z pytań, że nie 
jest pan władzą wykonawczą, tylko ustawodawczą, 
i że pewne pytania do władzy ustawodawczej… I ja 
się z tym zupełnie zgadzam. Ale jeżeli sprawujemy 
funkcje ustawodawcze, a w dużej mierze również… 
przede wszystkim kontrolne, to ta kontrola, która jest 
sprawowana przez komisje właśnie, przez przewodni-
czących tych komisji w zakresie tematycznym danej 
komisji, wymaga dysponowania pewnymi informa-
cjami i pewnymi opiniami.

Pan senator na pytanie pana senatora Czarnobaja 
o analizy ekonomiczne, o jakieś pogłębione studium 
tego uciekł jednak od tego tematu, bo pan senator 
powiedział tylko, że pan przeanalizował to, co się 
działo w Sejmie. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie. 
Bardzo bym prosił, żeby pan powiedział, czy komisja 
dostała opracowania dotyczące opłacalności i tego, ile 
będzie to wszystko kosztowało, z czego to będzie… 
Czy były takie opracowania? I to jest moje pierwsze 
pytanie. Może ich nie było i wtedy będzie bardzo 
prosto odpowiedzieć na to.

I drugie. Mówił pan tutaj o opracowaniu z 2010 r., 
z tym że ja pamiętam, że w momencie, kiedy był 
tworzony Modlin, były opracowania, które właśnie 
kontrowały dokładnie ten kierunek, bo pamiętam, 
że była przepychanka polityczna, ponad 10 lat temu, 
pomiędzy tym, co rząd w tej chwili planuje, a koncep-
cją Modlina. I były opracowania, które stwierdzały 
jednoznacznie, że Modlin razem z rozbudowanym 
Okęciem absolutnie wytrzymują możliwości trans-
portowe. Czy państwo na posiedzeniu komisji dys-
ponowali jakimikolwiek innymi właśnie tego typu 
opracowaniami, które były w momencie podejmo-
wania decyzji o Modlinie? Te 2 pytania…
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(senator A. Misiołek) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, no, nikt nie ograniczał se-

natorom, członkom Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, możliwości dyskusji. Posiedzenie nie 
zostało zakończone w trakcie dyskusji. Dyskusja się 
zakończyła, po zakończeniu dyskusji już nikt nie 
zadawał pytań, nie chciał zabierać głosu, w związ-
ku z czym obrady komisji się zakończyły. Nie było 
sytuacji takiej, że senatorowie chcieliby dalej pytać, 
chcieliby dalej dyskutować, ale z jakiegoś powodu 
musieliśmy zamknąć posiedzenie komisji. Nie było 
takiej sytuacji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Poproszę o pytanie pana senatora Filipa Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja może nie jestem ekspertem 

w dziedzinie komunikacji, ale… Mój sąsiad, pan 
senator Komarnicki, mówił o budowanym od wie-
lu lat lotnisku w Brandenburgii. Otóż z tego, co ja 
czytałem, wynika, że z lotniskiem tym, które ma 
w Niemczech pełnić rolę takiego centralnego portu 
komunikacyjnego, są związane olbrzymie kłopoty. 
Ja już nie mówię o tym, że pierwotne kosztorysy zo-
stały wielokrotnie przekroczone. Pojawiają się głosy 
mówiące o tym, że w ogóle sama idea powstania tego 
lotniska trochę mija się z celem i że w zasadzie nie 
jest ono do końca potrzebne. Czy państwo, dyskutując 
na posiedzeniu komisji o naszym Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym, w jakiś sposób posługiwaliście 
się tym przypadkiem niemieckim, analizowaliście 
go? Czy np. ministerstwo zapewniło was – być może 
ta sytuacja w Niemczech się dzieje z jakichś obiek-
tywnych przyczyn – że takich kłopotów, jakie mają 
Niemcy, bądź co bądź dobrze zorganizowany naród, 
my jesteśmy w stanie uniknąć przy budowie naszego 
Centralnego Portu Komunikacyjnego? Dziękuję.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Na temat porównania do lotniska niemieckiego… 

Nie było to przedmiotem analizy komisji.

była spółka celowa? Pan minister stwierdził, argu-
mentował, że lepiej, jeżeli to będzie spółka celowa, 
bo spółka ma większe możliwości działania. Przy 
czym ta spółka – i to też minister podkreślał – bę-
dzie w 100% spółką Skarbu Państwa. Nie będzie 
możliwości odsprzedawania udziałów, czyli stu-
procentowym właścicielem spółki będzie Skarb 
Państwa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Jerzy Wcisła: Można dopytać?)
Chce pan dopytać, tak? Dobrze, Panie Senatorze, 

proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Nie odpowiedział mi pan na pytanie, czy była roz-

mowa na temat tego, jak te spółki Skarbu Państwa 
będą stawały się członkiem spółki specjalnego prze-
znaczenia. Czy to będzie kwestia ich woli, deklara-
cji, tego, że będą chciały być beneficjentami, czy to 
będzie decyzja ministra, który arbitralnie ustali skład 
tej spółki specjalnego przeznaczenia? Jaki będzie tryb 
tworzenia tej spółki?

Senator Andrzej Misiołek:

Ja myślę, że na to pytanie… To pytanie powinien 
pan zadać ministrowi. No, jest tutaj, za chwilę będzie 
odpowiadał.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję. Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze, ja nie mam do pana żadnego py-
tania merytorycznego, bo lubię pana senatora i nie 
chciałbym panu sprawiać przykrości. Ale mam do 
pana pytanie jako do senatora, kolegi, i to nie z jed-
nej kadencji. Czy nie uważa pan, że godzinna debata 
na posiedzeniu komisji w tak kluczowej sprawie jak 
Centralny Port Komunikacyjny skutecznie niszczy 
tezę o Senacie jako izbie refleksji, a bardzo podtrzy-
muje ostatnio głoszone tezy o konieczności likwidacji 
Senatu?
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

No, dobrze… Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:

To pytanie pozostawię, Panie Senatorze, bez od-
powiedzi. Nie jestem specjalistą od budowy portów 
lotniczych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan Senator Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ten temat już troszeczkę pan poruszył, ale 
chciałbym, poprzez analogię do budowy elektrow-
ni atomowej… Wybór miejsca jej posadowienia był 
procesem kilkuletnim. I słusznie, bo to jest bardzo 
ważna, kluczowa decyzja. Czy na posiedzeniu ko-
misji przedstawiono, oprócz takich ogólnych kwe-
stii, że ma być dojazd itd., szczegółowe analizy na 
temat tego, dlaczego wybrano takie miejsce? Przy 
czym chcę tu dodać, że w tym pierwszym przypadku 
bardzo ważna była kwestia stosunku społeczności 
lokalnej do tego przedsięwzięcia, co oczywiste. Czy 
tutaj to w ogóle było brane pod uwagę? Prosiłbym 
o informację, jak to było na posiedzeniu komisji 
i gdzie ewentualnie można znaleźć naukowe opra-
cowania, które by wskazywały na optymalną loka-
lizację. Troszkę pan, Panie Senatorze, i ja latamy 
i ja powiem, że do głównego lotniska jakiejkolwiek 
stolicy jeszcze na szczęście 2,5 godziny nie jecha-
łem, bo ktoś tam myślał. Tak więc mnie ciekawi, jak 
to tutaj jest wykombinowane.

Senator Andrzej Misiołek:
Otóż na temat lokalizacji była dyskusja na posie-

dzeniu komisji. Minister, referując, powiedział, że 
decyzja lokalizacyjna zostanie w niedługim czasie 
podjęta. No, sprawa jest dosyć…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jeszcze nie ma 
tej decyzji?)

Sprawa jest dosyć oczywista, na ten temat też była 
rozmowa. Chodzi o to, aby nie było spekulacji grun-
tami. No, jeżeli odpowiednio wcześnie się powie, że 
będzie to właśnie tu, to natychmiast wartość tych 
gruntów będzie gwałtownie rosła i dojdzie do spe-
kulacji. Zresztą m.in. to ta ustawa, którą dzisiaj pro-
cedujemy, ma za zadanie wyeliminować. W związku 
z tym to, gdzie ta lokalizacja jest… Zapewne – ja tak 
przypuszczam – rząd ma jakieś 1 czy 2, czy 3 lokali-
zacje, które w pewnym momencie ogłosi, ale dopiero 

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

Senator Jan Rulewski:
Na poprzednie pytanie o tych płacących, o to, jacy 

będą to użytkownicy, odparł pan bardzo prosto – pa-
sażerowie. W komisji są senatorowie ziemi śląskiej. 
Dlaczego to lotnisko nie powstaje tam, gdzie jest naj-
więcej ludzi – ludzi, jak myślę, nie najbiedniejszych 
– na terenie sąsiadującym z krajami, w których takich 
wielkich hubów nie ma? Czyżbyście poddali się bez 
walki?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Odpowiem w taki sposób. Jeżeli ktoś planuje 

budowę takiego portu, to, jak minister mówił, musi 
wziąć pod uwagę, że taki port musi być położony na 
tyle centralnie, żeby z różnych stron Polski do tego 
portu lotniczego dało się dojechać w porównywalnym 
czasie. Ten czas – to nie jest informacja z tego dzi-
siejszego posiedzenia komisji, ale z tego sprzed tygo-
dnia – powinien wynosić od 2 godzin do 2,5 godziny. 
Tyle powinien wynosić dojazd z większych ośrodków 
w Polsce do tego portu lotniczego. Ja celowo powie-
działem, że pasażerowie. Gdybym powiedział, że tyl-
ko Polacy, to byłaby to nieprawda, ponieważ ten port 
będzie miał też rolę portu międzynarodowego, dużego 
lotniska międzynarodowego, także przesiadkowego. 
Tam będą przesiadali się pasażerowie z innych kra-
jów, którzy będą przez ten port się przeprawiali. Tak 
jak mówię, to jest informacja ze spotkania z prezesem 
„Portów Lotniczych”.

(Senator Marek Borowski: To jest z nimi uzgod-
nione?)

(Senator Leszek Czarnobaj: A jak?)
(Senator Jan Rulewski: Można, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator jeszcze. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Czy z pańskiego rozumowania wynika, że lotnisko 

w Afryce powinno być na Saharze?
(Senator Wiesław Dobkowski: Jak zbudują, to tak.)
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(senator A. Misiołek) (Senator Piotr Florek: Mnie chodzi o to, co było 
przedtem. Bo że ja zadawałem… Co było po tym, jak 
przyszedłem spóźniony, to wiem, ale co było przed-
tem.)

Na ten temat… Pan, Panie Senatorze, zadał pyta-
nie i na to pytanie minister odpowiedział. Wcześniej 
na posiedzeniu komisji nie rozmawialiśmy na ten 
temat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Filip Libicki. Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: czy na po-

siedzeniu komisji rozmawialiście o tym, dlaczego zo-
stała powołana instytucja specjalnego pełnomocnika? 
Bo jak rozumiem, to ma być jedna z największych, 
a może i największa w najbliższych latach polska in-
westycja infrastrukturalna. A wygląda trochę na to… 
Bo pan pełnomocnik jest, jak rozumiem, powoływany 
w drodze ustawy, podczas gdy minister infrastruktu-
ry… no, to ministerstwo może być zlikwidowane po 
prostu czystą decyzją rządową. Wygląda więc na to, 
że stanowisko pełnomocnika będzie czymś w sen-
sie formalnoprawnym silniejszym i mocniejszym, 
jeżeli chodzi o odpowiedzialność za infrastrukturę 
w Polsce. Z czego to się bierze? Czy np. wynikiem 
jakichś nieporozumień w rządzie jest to, że w ten spo-
sób się konstruuje… że jakby dubluje się Ministerstwo 
Infrastruktury? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, nie rozmawialiśmy na temat peł-

nomocnika, jego uprawnień i kompetencji. Takiej roz-
mowy nie było na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Najpierw nawiążę do odpowiedzi pana senatora. 

Przypomnę, że kiedy zadałem pytanie, czy godzinna 
dyskusja na temat tak ważnego projektu nie świad-
czy o tym, że Senat jest niepotrzebny, powiedział 

wówczas, kiedy zablokuje się możliwość spekulacji 
gruntami. Było powiedziane, że lokalizacja nie może 
być dalej niż 50 km od centrum Warszawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, nowością w ustawie jest to, czego 
do tej pory w żadnych specustawach nie było, czyli 
rezerwacja terenu. Na 2 lata będzie ta rezerwacja. 
Rezerwacji obszaru inwestycji dokonuje wojewoda 
w planie rezerwacji i tego dokonuje w formie zarzą-
dzenia stanowiącego akt prawa miejscowego. No 
i oczywiście po wydaniu tego aktu będą pewne ogra-
niczenia w związku z tą rezerwacją. W ustawie jest 
np. zapisane, że będzie zakaz wydawania pozwoleń 
na budowę, zakaz wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy, zakaz wydawania decyzji w przedmiocie 
podziału nieruchomości, będzie prawo pierwokupu 
nieruchomości, czyli jak jedna osoba drugiej będzie 
chciała sprzedać nieruchomość, to spółka celowa bę-
dzie mogła wykupić tę nieruchomość. I to ma działać 
przez 2 lata, ale do wydania decyzji lokalizacyjnej. 
Pan powiedział, że pan minister powiedział, że de-
cyzja lokalizacyjna wydana zostanie w 2020 r. Żeby 
została wydana decyzja lokalizacyjna, musi być de-
cyzja środowiskowa, musi być przygotowany podział, 
bo decyzja zatwierdza… itd., itd. Więc ja już dzisiaj 
twierdzę, że ta decyzja nie zostanie przez 2 lata wy-
dana chociażby z tego powodu, że decyzje środo-
wiskowe… W przypadku jednej z odkrywek węgla 
już kilka lat trwa wydawanie decyzji środowiskowej. 
Co w takim razie z tą rezerwacją? Co się stanie po 
2 latach? Bo tam jest powiedziane bezwzględnie, że 
nie będzie możliwości jej przedłużenia. Jeżeli coś 
wykupimy, a inwestycja nie będzie zrealizowana, to 
co się stanie? Ten okres 2 lat zagraża zablokowaniem 
mieszkańcom różnego rodzaju działań, jak również 
mogą być ewentualne roszczenia co do tego, że oni 
przez ten czas nie mogli nic zrobić, a decyzji lokali-
zacyjnej nie było, bo ten termin jest zbyt krótki, on 
jest po prostu nierealny. Czy państwo na ten temat 
rozmawialiście?

Senator Andrzej Misiołek:
Tak, Panie Senatorze, rozmawialiśmy, pan senator 

sam zadawał to pytanie ministrowi na posiedzeniu 
komisji, więc odpowiedź na to pytanie…
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(senator M. Borowski) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze…
(Senator Marek Borowski: Tak? Zapisać się?)
Ja pana dopuszczę… Tak, dopisuję do listy.
(Senator Marek Borowski: To proszę dopisać.)
A teraz pan senator Mieczysław Augustyn, tak?
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Czy w sprawie pozyskania tych gruntów i wyku-
pów właściwy będzie zgodnie z ustawą wojewoda, 
czy robić to będzie ta nowo powołana spółka ce-
lowa, czy też będzie to robione tak, jak to się robi 
przy inwestycjach energetycznych, tzn. będzie to 
robił generalny wykonawca na podstawie umowy 
„projektuj i buduj”?

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, szczegóły wykupu gruntów… 
To pytanie proszę kierować do ministra. W czasie 
posiedzenia komisji nie było na ten temat dyskusji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Już zadałem.)
Przepraszam, pan senator Borowski.
(Senator Marek Borowski: Już?)
Proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Senatorze, prawdopodobnie niezbyt ja-

sno to powiedziałem, w każdym razie odpowiedź 
była obok. Jeśli nawet założymy, że powstanie taki 
Centralny Port Komunikacyjny w tym miejscu, 
gdzie ma powstać, i przejmie jakąś część, jak słyszy-
my, zupełnie ogromną część ruchu, a także jeszcze 
dodatkową itd., a mimo to pozostaną porty lotnicze 
w takich miastach jak np. Kraków czy Gdańsk, czy 
Poznań – z lotami międzynarodowymi – to pytam, 
dlaczego nie może pozostać również Okęcie, może 
nawet ograniczone. Pan mówi: ale ono się już nie 
może rozbudowywać. Ja nie chcę go rozbudowywać, 
niech ono pozostanie ograniczone. Chodzi o to, że 
tak jak mieszkaniec Krakowa, kiedy chce polecieć, 
nie wiem, do Stanów Zjednoczonych – bo, zdaje się, 
jest taki lot stamtąd – bierze walizkę i udaje się na 
swoje lotnisko, a nie jedzie pod Łódź, tak miesz-
kaniec Warszawy robi to samo na Okęciu. A więc 
dlaczego zamykacie Okęcie?

pan: no, przecież można było zadawać pytania, a jak 
nie było pytań, to się skończyło. Ja właśnie o tym 
mówię, Panie Senatorze. Właśnie o tym mówię, że 
8 senatorów reprezentujących większość nie miało 
pytań w tej sprawie.

(Senator Wiesław Dobkowski: Może pan przyjść 
na posiedzenie komisji i zadawać pytania.)

Nie, proszę pana, niech pan do mnie nie kieruje 
tego, niech pan do mnie nie kieruje tego. Jest odpo-
wiednia komisja. Ja mam swoją komisję, ja na jej 
posiedzenia przychodzę i ja mam pytania, jak trzeba. 
A więc to tyle w tej sprawie.

A pytanie jest następujące. Mianowicie dzisiaj mamy 
loty międzynarodowe z różnych lotnisk, np. z Krakowa 
jest wiele lotów międzynarodowych, z Gdańska, 
z Poznania, ze Szczecina. Czy po zorganizowaniu 
Centralnego Portu Komunikacyjnego te wszystkie loty 
zostaną przesunięte do tego centralnego portu, czy też 
w dalszym ciągu tam pozostaną? Jaka będzie rola tych 
lotnisk, powiedzmy sobie, regionalnych, które nie są 
regionalne tak naprawdę, bo tu nie chodzi tylko o loty 
wewnętrzne, ale także o poważne loty zagraniczne?

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Senatorze, posłużę się tutaj informacją ze 

spotkania właśnie z prezesem „Portów Lotniczych” 
w zeszłym tygodniu. Nie, nie zostaną te lotniska wy-
kluczone. Jest dla nich przewidziana rola lokalnych 
portów lotniczych. Jest wiele… Obsługa ruchu pa-
sażerskiego nie polega tylko na lotach rejsowych, 
ale również na lotach czarterowych, na lotach tanich 
linii itd. I prawdopodobnie w koncepcji będzie to, że 
lotniska lokalne będą przejmowały właśnie te inne 
rodzaje ruchu lotniczego pasażerskiego.

Senator Marek Borowski:
Dopytam tylko, jeśli można. Jeżeli tak, to dlaczego 

nie potraktować Okęcia jako jednego z takich lotnisk? 
Po co je zamykać?

Senator Andrzej Misiołek:
Dlatego że możliwości rozwojowe Okęcia już się 

skończyły, a zapotrzebowanie na ruch lotniczy pasa-
żerski jest dużo, dużo większe.

(Senator Marek Borowski: Już to pan mówił.)
Ci, którzy badają ruch lotniczy i jego dynamikę 

rozwoju, twierdzą, że w roku 2025 Okęcie nie będzie 
w stanie już przyjąć tej liczby pasażerów, która będzie 
do obsłużenia.

(Senator Marek Borowski: Ale – przepraszam, 
Panie Marszałku – podrążę troszkę ten temat. 
Przecież mówię…)
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panie Senatorze, już nie zdążę wygooglować w tej 
chwili tych wszystkich wypowiedzi na temat tego, 
że Okęcie ma być zamknięte. W międzyczasie – nie 
wiem, czy pan zauważył – zaczęła się kampania sa-
morządowa w Warszawie i już jeden z kandydatów 
mówi, że jest to dla niego jeden z podstawowych ele-
mentów, a drugi nie wie, co ma z tym zrobić. Nagle 
słyszę, że PiS ma wycofać się rakiem z likwidacji 
Okęcia. Bardzo dobrze, bo to by była najgłupsza de-
cyzja, tylko proszę powiedzieć, dlaczego nie rozma-
wialiście o tym na posiedzeniu komisji. Przecież to 
nie prezes Okęcia decyduje o tym, czy Okęcie będzie 
zamknięte, czy nie, o tym decydują zupełnie inne 
gremia. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Kaczyński.)

Senator Andrzej Misiołek:

Pani Senator, rozmawialiśmy na temat ustawy 
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rozmowy 
na temat przyszłości Okęcia nie było.

(Senator Adam Bielan: Ja w sprawie formalnej.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan marszałek.

Senator Adam Bielan:
Panie Marszałku, czy pan mógłby przypomnieć 

wszystkim senatorom, że po części obejmującej py-
tania do senatora sprawozdawcy będą pytania do 
ministra, fachowca w tej sprawie? Zamiast męczyć 
naszego sympatycznego senatora, można te wszystkie 
pytania dotyczące Okęcia zadać ministrowi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, Panie Marszałku Bielan, to nie 

była sprawa formalna, na co zwracam panu uwagę. 
I też zwracam panu uwagę, że to ja prowadzę. Ja pro-
wadzę obrady i decyduję o tym. Jeżeli pan ma pytanie, 
to proszę bardzo, ale to nie było…

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, 
w regulaminie jest przewidziany wniosek formalny 
w sprawie sposobu prowadzenia obrad. I to się mieści 
w tej kategorii.)

Nie mieści się w tej kategorii. Będę pozwalał za-
dawać pytania.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, ale ja nie powiedziałem, że na-
leży zamknąć Okęcie.

(Senator Marek Borowski: Powiedział pan.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Powiedział.)
Na spotkaniu z prezesem „Portów Lotniczych” 

zostało wyraźnie powiedziane, że Okęcie zupełnie 
zmieni swój charakter. Zmieni się jego charakter lot-
niska centralnego, którym jest teraz, na jakiś inny, 
nie wiadomo jaki. Myśmy jako senatorowie zadawali 
pytania, jakie to będzie lotnisko. Prezes mówił, że 
w tej chwili nie ma jeszcze decyzji, ale na pewno nie 
będzie to już polskie lotnisko centralne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Idąc dalej tym tropem, bo to jest ważny trop, 
zauważmy, że ze wszystkich ministerialnych 
ust… Jak było na posiedzeniu komisji, nie wiem, 
bo w nim nie uczestniczyłem, ale we wszystkich 
wypowiedziach publicznych mowa jest o zamknię-
ciu lotniska Okęcie. Ja bym bardzo prosił, żeby-
śmy precyzyjnie się wypowiadali. Są takie mia-
sta na świecie – jest ich wiele, ale wymienię 2: 
Barcelona i Bruksela – które mają po 2 lotniska: 
jedno w odległości kilkunastu kilometrów – El 
Prat w Barcelonie, Zaventem w Brukseli, a drugie 
w znacznej odległości, w odległości kilkudziesię-
ciu kilometrów – Charleroi w przypadku Brukseli 
i Girona w przypadku Barcelony. Oba porty lotni-
cze funkcjonują, więc jeszcze raz pytam: czy rząd 
ma taki pomysł, żeby zamknąć Okęcie? Dlaczego 
mielibyśmy je zamykać, skoro w innych dużych 
metropoliach funkcjonują po 2 lotniska?

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Senatorze, przedmiotem obrad komisji 
nie było lotnisko na Okęciu, ono pojawiło się tylko 
w krótkiej wypowiedzi pana ministra, który wspo-
mniał, że Okęcie zakończyło już swoje możliwości 
rozwojowe, że nie może się dalej rozwijać. Co do losu 
lotniska na Okęciu to, tak jak powiedziałem, byliśmy 
na studyjnym wyjeździe w zeszłym tygodniu i roz-
mawialiśmy jako Komisja Infrastruktury z prezesem. 
To nie było przedmiotem obrad komisji, ale jeżeli pan 
senator jest zainteresowany, to zapraszam, chętnie 
powiem, co działo się w zeszłym tygodniu na tym 
studyjnym posiedzeniu na Okęciu.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) ście. Jest ona opublikowana w internecie, tj. uchwała 
Rady Ministrów z 7 listopada zeszłego roku, która 
jest dostępna również w wersji angielskiej na stro-
nie Ministerstwa Infrastruktury. Niemniej, tak jak 
powiedziałem wcześniej, bardzo się cieszę, że jest 
okazja, żeby rozmawiać o tej inwestycji, ponieważ 
ta inwestycja na to zasługuje.

Pierwsze pytanie, które tutaj powraca, to pytanie: 
po co? Po co w ogóle ładować się w taką inwestycję?

(Senator Bogdan Klich: No właśnie.)
Odpowiedź na to pytanie jest następująca: bo 

to się opłaca, bo to wynika z analiz, które były 
zamawiane kolejno przez wszystkie rządy z lat…. 
w XXI w. A więc rządy… U schyłku rządów SLD 
międzyresortowy zespół do spraw wyboru loka-
lizacji centralnego portu lotniczego wskazał… 
Interdyscyplinarny zespół mówił, że potrzebujemy 
takiego portu, mówił: potrzebujemy takiego portu, 
bo przewidujemy, że lotnisko Okęcie wyczerpie 
swoją przepustowość, dojdzie do granic swoich 
możliwości, więc potrzebujemy nowego lotniska 
dla Warszawy. Co więcej, nie było to odkryw-
cze, ponieważ już w czasach PRL, gdy lokowano 
osiedle Ursynów, wiadomo było, że ze względów 
społecznych lotnisko w pewnym momencie bę-
dzie problemem. Rok 2003… W roku 2005, 2006 
zostało przygotowane studium wykonalności dla 
lokalizacji centralnego portu lotniczego. Zostało 
ono przygotowane za bodajże 1,5 miliona zł przez 
konsorcjum Ineco-Sener, które nie tylko dokonało 
analizy ekonomicznej – i tutaj ponownie stwierdzo-
no, że należy budować centralny port lotniczy, bo to 
się opłaca – ale także dokonało analizy lokalizacji. 

Jeśli chodzi o lokalizacje – bo ta kwestia też po-
jawiała się w państwa wypowiedziach – jest pewna 
trudność. Dodam, że chodzi o lokalizacje wskazane 
wcześniej. Jest tutaj pewna trudność, dlatego że lo-
kalizacje, które były badane, również badane przez 
konsorcjum Ineco-Sener w 2005 r., zostały dobrane 
w drodze – można powiedzieć – samorządowego 
konkursu piękności. Nie analizowano tego, gdzie 
z punktu widzenia ekonomicznego, środowiskowego, 
ruchowego opłaca się budować port lotniczy, tylko 
powiedziano samorządom: „kto chce mieć u siebie 
centralny port lotniczy, niech się zgłosi”. Tak wy-
brano miejsce, tak zostało zgłoszonych kilkanaście 
lokalizacji, które były badane przez międzyresortowy 
zespół do spraw wyboru lokalizacji centralnego portu 
lotniczego w końcówce – tak jak powiedziałem – rzą-
dów SLD. Te lokalizacje również były badane przez 
konsorcjum Ineco-Sener i ta metoda już wówczas 
została poddana krytyce, dlatego że w ten sposób 
nie wybiera się lokalizacji, w której należy budować 
lotnisko, tak jak kopalni złota nie urządza się tam, 
gdzie ludzie chcieliby kopać i znajdować złoto, tylko 
tam, gdzie są złoża.

(Senator Kazimierz Wiatr: W mojej opinii się 
mieści.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie mieści się.)
Jak pan mnie zmieni na tym miejscu, to pana opi-

nia będzie obowiązywała, Panie Senatorze Wiatr.
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie pozbawia mnie 

pan…)
Proszę bardzo… Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może 

to będzie w przyszłości…
Proszę bardzo o kolejne pytania. Nie ma już pytań?
(Senator Jan Filip Libicki: No proszę, jak klub 

zadziałał.)
(Senator Leszek Czarnobaj: No i po co to było?)
(Głos z sali: Po co to było?)
(Senator Jan Filip Libicki: Jaka skuteczność… 

100-procentowa skuteczność. Teraz trzeba było uprze-
dzić prawo…)

(Senator Adam Bielan: Byłem skuteczny.)
Był pan skuteczny, ale nieregulaminowy.
(Głosy z sali: Bez trybu…)
Dobrze. Przerywam tę dyskusję poza trybem.
Projekt tej ustawy został wniesiony…
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Misiołek: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony pełnomocnik rządu 
do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla 
Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mikołaj Wild.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Z przyjemnością.)

Dobrze. A potem będzie pan odpowiadał na py-
tania.

Pełnomocnik Rządu do spraw  
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Tym bardziej z przyjemnością.
Szanowni Państwo! Panie Marszałku!
Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w tym miej-

scu i mogę bronić nie tylko ustawy, która była przed-
miotem działań komisji… Bo dzisiaj na posiedzeniu 
komisji zajmowaliśmy się ustawą a nie decyzją, czy 
budować Centralny Port Komunikacyjny, czy nie, 
debatowaliśmy nad tworzeniem ram. Bardzo się cie-
szę, że mogę wykorzystać sytuację i opowiedzieć 
trochę o samej koncepcji, pomimo że uchwała rzą-
du, w której przyjęto tę koncepcję, zawiera odpo-
wiedzi na większość pytań, które państwo zadali-
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(pełnomocnik rządu M. Wild) trum, w którego obszarze ograniczonego użytkowa-
nia mieszka 285 tysięcy ludzi, otoczony osiedlami 
mieszkaniowymi, i mamy Modlin, którego sytuacji 
finansowej nikt nie zna, dlatego że nie obowiązuje 
tam kodeks spółek handlowych i przedstawicielom 
państwowych osób prawnych, które mają większość 
w Modlinie… Modlin nie jest portem regionalnym, 
pragnę to jeszcze przypomnieć w tym miejscu, port 
w Modlinie jest portem, w którym większość mają 
państwowe osoby prawne, które jednocześnie nie mają 
dostępu do podstawowych dokumentów finansowych 
tej spółki. Koncepcja duoportu byłaby bardzo atrak-
cyjna, gdyby wydarzył się jeden element, to znaczy 
LOT by zbankrutował. Gdyby nie było LOT, wów-
czas narodowym przewoźnikiem Rzeczypospolitej 
mógłby być Ryanair albo Wizzair, albo Lufthansa, 
i wówczas moglibyśmy doprowadzić do sytuacji czy 
moglibyśmy tolerować sytuację, w której rozprosze-
nie ruchu gra na korzyść pasażerów. Na czym polega 
rozproszenie ruchu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie 
– i tutaj z góry przepraszam, jeśli będę mówił rzeczy 
oczywiste, ale myślę, że warto je powiedzieć – musi-
my dokonać rozróżnienia między ruchem siatkowym, 
z punktu do punktu, a ruchem hubowym, transfero-
wym. Ruch siatkowy, tj. oferowany z portów regio-
nalnych, polega na tym, że linie lotnicze otwierają na 
średnim dystansie – zazwyczaj na średnim dystansie, 
niekiedy na długich dystansach, jeśli długość pasów 
na to pozwala – dochodowe połączenia. Co to są do-
chodowe połączenia? To są połączenia, na które popyt 
jesteśmy w stanie wygenerować w ramach regionu. 
Czyli port regionalny dla Małopolski zapewnia ob-
sługę pasażerów z Małopolski, port regionalny dla 
Mazowsza zapewnia obsługę pasażerów z Mazowsza, 
port regionalny dla Pomorza zapewnia obsługę pasa-
żerów z Pomorza. Taka jest idea ruchu siatkowego.

Ruch siatkowy ma jednak 2 ograniczenia. 
Pierwsze z tych 2 ograniczeń to brak infrastruktu-
ry do obsługiwania lotów długodystansowych, mię-
dzykontynentalnych. Z czasem ten element może się 
zmienić, ponieważ nowoczesne samoloty potrzebują 
coraz prostszej infrastruktury, możemy latać coraz 
dalej samolotami, którymi do niedawna mogliśmy 
latać tylko po Europie. Już są pierwsze przykłady, 
że tego rodzaju samoloty latają przez Atlantyk, wą-
skokadłubowe. Ale jest jeszcze druga wada systemu 
point-to-point, systemu siatkowego. Ta wada po-
lega na tym, że nie jesteśmy w stanie obsługiwać, 
zaoferować takich kierunków, na które nie mamy 
obłożenia z mieszkańców regionu. Jeżeli mieszkańcy 
Małopolski nie chcą, nie są zainteresowani tym, żeby 
codziennie latać do Göteborga albo codziennie latać 
na Hawaje, to nie wygenerujemy tam ruchu, który 
zapewni rentowne połączenie. To jest problem z po-
łączeniami siatkowymi. I w jaki sposób linie lotnicze 
sobie z tym radzą? Linie lotnicze radzą sobie w ten 

Mamy rok 2010. Po tym, jak rząd Prawa 
i Sprawiedliwości zgłosił do funduszów Unii 
Europejskiej, do funduszów POIiŚ, analizy dotyczą-
ce kolei dużych prędkości i centralnego portu lotni-
czego, minister infrastruktury w rządzie Platformy 
Obywatelskiej i PSL zarządza przygotowanie studiów 
wykonalności. 12 milionów zł za studium wykonal-
ności sporządzone na potrzeby odpowiedzenia na 
pytanie, czy potrzebujemy centralnego portu lotni-
czego, i kilkadziesiąt milionów za studium wyko-
nalności dotyczące kolei dużych prędkości. Wówczas 
analizowane były 2 scenariusze. Pierwszy scena-
riusz – likwidujemy Okęcie, budujemy Centralny 
Port Komunikacyjny. Drugi – staramy się rozrzucić 
ruch, tak jak postulowali politycy PSL, o ile dobrze 
pamiętam, po całej Rzeczypospolitej.

I ponownie, po raz trzeci już, wniosek ze studium 
wykonalności był jednoznaczny: budujcie, bo to się 
opłaca. Budujcie, dlatego że ok. roku 2018–2019 port 
Chopina natrafi na takie trudności w zaspokajaniu 
wzrastającego ruchu, że nie będzie w stanie sobie 
z tym poradzić. I odwołano ministra, studia wyko-
nalności trafiły na półkę. Nie zrobiono nic poza zabu-
dowaniem portu Chopina drogami szybkiego ruchu, 
poza zmianą portu Chopina w węzeł drogowy w taki 
sposób, że nie ma możliwości jego dalszej rozbudowy, 
tak aby obsługiwał powyżej 20 milionów pasażerów 
rocznie, może powyżej 22 milionów. To jest problem, 
z którym się mierzymy.

Tak więc, gdy państwo mnie pytacie – właściwie 
pytaliście pana senatora sprawozdawcę, ale traktuję 
to pytanie jako pytanie kierowane do strony rządowej 
– czy decyzja o zamknięciu portu Chopina zapadła, 
odpowiadam: „Tak, zapadła. Podjął ją rząd Platformy 
Obywatelskiej, obudowując port Chopina w taki spo-
sób, że nie można go już bardziej rozbudować”.

(Senator Mieczysław Augustyn: To nieprawda.)
To jest…
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobra, potem będzie-

my mieli głos.)
Tu jesteśmy dzisiaj.
I jakie są teraz kolejne kroki w sytuacji, w której 

prognozy zlecone wyspecjalizowanej firmie progno-
stycznej, bodajże MK Metrics, sprawdzają się jak po 
sznurku? Port Chopina dochodzi do granic swoich 
możliwości.

Jest modny – bo tylko tak mogę to określić – temat 
duoportu, tzn. mamy port Chopina, który jest, jak 
to mawiają goście z zagranicy, it′s so cozy, Niemcy 
mówią gemütlich, jest taki mały, przyjazny, sympa-
tyczny, położony najbliżej centrum… To prawda, 
tylko, inaczej niż pan senator uważa, ja uważam, że 
to jest dowód prowincjonalności Warszawy, a nie jej 
rozwoju. Mamy port położony bardzo blisko cen-
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(pełnomocnik rządu M. Wild) państwach. Jednym z podstawowych błędów, które 
były robione w przypadku innych tego rodzaju inwe-
stycji – tutaj odsyłam zwłaszcza do przykładu lotniska 
w Montrealu – było pozostawienie starego funkcjo-
nującego lotniska. Bo co oznaczałoby dla naszej sy-
tuacji gospodarczej pozostawienie Lotniska Chopina 
w Warszawie? Oznaczałoby to, że loty międzykonty-
nentalne, loty oferowane przez narodowego przewoź-
nika odbywałyby się z lotniska położonego – i tutaj 
sprostowanie – 36 km, a nie 45 km… Zaraz powiem, 
skąd się bierze błąd dotyczący 45 km. Czyli to jest 
36 km od Warszawy. A konkurenci LOT-u korzysta-
liby z portu położonego 6 km od centrum Warszawy. 
To jest sytuacja, która… Ja pomijam, czy byłoby to 
rentowne. Pomijam, czy to byłoby rentowne, czy to 
nie zaważyłoby na rentowności przedsięwzięcia, ale 
podczas spotkań z inwestorami, podczas spotkań 
z doradcami technicznymi, które odbywamy, jedno 
z pierwszych pytań, które waży na rentowności in-
westycji, to jest pytanie: ale przenosicie ruch z portu 
Chopina do Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie 
budujecie ruchu od zera, zapewniacie pewną stabilną 
bazę temu przedsięwzięciu? Tak więc – z całym sza-
cunkiem dla głosów przeciwnych – uznajemy pomysł 
polegający na pozostawieniu jakiejkolwiek części ru-
chu cywilnego w porcie Chopina za błędny.

Co można… Co mamy na myśli, mówiąc, że być 
może lotnisko Chopina będzie jeszcze funkcjonować 
w jakiejś formule? Nie zostały jeszcze podjęte decyzje 
w tym zakresie – ale ufam, że zostaną podjęte prędzej 
niż później – tj. w zakresie działalności związanej 
z zapewnieniem obronności narodowej na terenie 
portu Chopina, w obecnym porcie Chopina. Nie ma 
jeszcze w tym zakresie podjętej decyzji. Ufam, że 
te decyzje zapadną. Osobiście jestem zwolennikiem 
konsekwentnego zwracania tych terenów Warszawie. 
Bo to jest szansa dla Warszawy, to jest szansa dla 
285 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w osie-
dlach otaczających to lotnisko.

I teraz pytania o lokalizację, pytania, które padają. 
Oczywiście w trakcie… Złącznikiem do koncepcji 
przygotowania i realizacji inwestycji Centralny Port 
Komunikacyjny, przyjętej przez rząd w listopadzie 
zeszłego roku – która to koncepcja, tak jak powiedzia-
łem, jest dostępna również w internecie – jest analiza 
identyfikująca 2 tereny, na których tego rodzaju in-
westycja może zostać posadowiona. Mówiąc „tego 
rodzaju inwestycja”, mówimy o inwestycji jeszcze 
w postaci centralnego portu lotniczego, ponieważ tak 
było sprofilowane zadanie doradców. Wbrew wcze-
śniejszym analizom, tym opartym, tak jak powiedzia-
łem wcześniej, na takim jakby konkursie piękności 
wśród samorządów, zidentyfikowano 2 tereny. Jeden 
to jest obszar 100 km2 położony w pobliżu miejsco-
wości Baranów, a drugi to 60 km2 położony nieda-
leko Grójca. Jednak analiza sieci kolejowej pokazu-

sposób, że z portów regionalnych i z różnych lotnisk, 
które są traktowane, jak to się mówi z angielska, jako 
feedery, czyli karmiciele, zasilają swój port bazowy, 
czyli swój hub, pasażerami z różnych regionów Polski 
bądź z różnych regionów Europy po to, aby następnie 
wysyłać swoich pasażerów w kierunkach, na które 
popyt byłby za mały w portach regionalnych. 

I teraz odnieśmy tę sytuację do sytuacji, jaka 
jest w Rzeczypospolitej. W sytuacji, w której nie 
ma LOT-u – gdyby LOT zbankrutował – jest bardzo 
szczególny rodzaj ruchu. Z jednej stronie po Europie 
latamy low-costami, i to się dzieje, tanie linie lotnicze 
są, tolerujemy to, że są subsydiowane przez regionalne 
porty lotnicze. Z drugiej strony, jeśli chcemy latać 
długodystansowo, to korzystamy z portów położo-
nych w Europie Zachodniej takich, jak Monachium, 
Wiedeń, Frankfurt czy Paryż. To jest scenariusz, któ-
ry miałby miejsce, gdyby nie było LOT-u. Centralny 
Port Komunikacyjny… Nie odkrywam tutaj niczego 
nowego, to są ustalenia, które były przyjęte również 
w opracowaniu powstałym za czasów Platformy 
Obywatelskiej. Tego rodzaju połączenia w przypadku 
funkcjonowania przewoźnika sieciowego mogą być 
obsługiwane z Polski. Wówczas pasażerowie, zwłasz-
cza pasażerowie podróżujący na wschód, a kierunki 
dalekowschodnie są najdynamiczniej rozwijającym 
się segmentem ruchu lotniczego… Wówczas pasa-
żerowie podróżujący nie tylko z Polski, ale z regionu 
całej Europy Środkowo-Wschodniej na wschód nie 
muszą cofać się na zachód, do zachodnich hubów 
po to, aby potem w nieekonomiczny, nieefektywny 
kosztowo, zły dla środowiska, drogi, czasochłonny 
sposób podróżować na wschód, tylko podróżują po 
najbardziej ekonomicznej trasie. 

Nie do przecenienia jest również skala ru-
chu etnicznego, z którym mamy do czynienia 
w Rzeczypospolitej, mówiąc wprost, skala ruchu, któ-
ry wiąże się z emigracją z naszego regionu do Stanów 
Zjednoczonych. To również jest pewna specyfika na-
szego rynku, a mówiąc „naszego”, mam na myśli nie 
tylko rynek w Polsce, ale rynek w Europie Środkowo-
Wschodniej. Dlatego Centralny Port Komunikacyjny 
się opłaca, dlatego jest zyskownym przedsięwzięciem 
i dlatego duoport nie stanowi jakiejkolwiek alternaty-
wy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. I muszę 
powiedzieć jeszcze raz: gdyby nie było LOT-u, można 
byłoby myśleć o duoporcie.

Teraz kilka kwestii związanych z Okęciem. Czy 
nie byłoby celowe zostawienie Okęcia w takim sta-
nie, w jakim jest, i budowanie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego? Na szczęście budujemy port 
komunikacyjny w określonym momencie historii, 
kiedy możemy już korzystać z doświadczeń, także 
z negatywnego know-how, zgromadzonych w innych 
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(pełnomocnik rządu M. Wild) wyodrębnić 2 lokalizacje, które są konieczne, które 
musimy wskazać na potrzeby badań środowiskowych. 
W ten sposób procedujemy. Mamy świadomość, że 
prace nad tym toczą się jednocześnie, natomiast je-
steśmy przekonani o tym, że to, co robimy, robimy 
na podstawie danych, a nie mniemanologii.

Było krótkie pytanie, jak port „Solidarność” – 
bo taka jest zakładana nazwa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego – wpłynie na funkcjonowanie 
lotnisk regionalnych…

(Senator Bogdan Klich: NSZZ „Solidarność” jest 
zarezerwowane dla Szczecina…)

NSZZ „Solidarność”… Mamy świadomość, że 
w Szczecinie jest port NSZZ „Solidarność”, tak.

Szanowni Państwo, lotniska regionalne, tak jak 
powiedziałem wcześniej, oferują inny rodzaj usługi. 
Dla ludzi, którzy latają po Europie, zupełnie naturalne 
jest korzystanie z lotniska blisko domu. Dla ludzi, któ-
rzy chcą polecieć dalej, dla osób, które chcą polecieć 
w miejsca, na które region nie gwarantuje popytu, 
Centralny Port Komunikacyjny tworzy – oczywiście 
w oparciu o operujące na nim linie lotnicze – ofertę 
podróży międzykontynentalnych. Pytanie, jak ma się 
to do dochodowości krajowych połączeń LOT. Jest 
tradycją – i nie jest to żadna tajemnica – że siatka 
połączeń krajowych stanowi dla przewoźników ba-
zowych, do których to przewoźników należy LOT, 
pewną inwestycję. To nie są dochodowe połączenia. 
Są to połączenia, w które linie lotnicze inwestują po 
to, aby zarabiać na połączeniach długodystansowych. 
Dlatego nie przewidujemy wahnięcia dochodowości, 
rentowności LOT w związku z tym, że część połą-
czeń krajowych zostanie przejęta przez Centralny 
Port Komunikacyjny.

Ufam też, że wszyscy mamy świadomość tego, że 
transport kolejowy jest znacznie bardziej… Jest nie 
tylko efektywny czasowo, ale też efektywny koszto-
wo i mniej obciążliwy dla środowiska niż transport 
lotniczy.

Jeśli chodzi o to, co jest istotne z punktu widzenia 
terminów, Szanowni Państwo, to proszę zwrócić uwa-
gę, że to, co teraz robimy, jeśli chodzi o inwestycje 
liniowe, czyli przygotowywanie nowych tras kolejo-
wych, przygotowywanie rozbudowy sieci drogowej, 
która zapewni pasażerom swobodny dostęp do portu 
„Solidarność”, to właściwie przygotowywanie planów 
pod przyszłą perspektywę unijną. Mamy czas, nie in-
gerujemy w plany, które są obecnie przygotowywane, 
jednakże działamy z pełną świadomością, ponieważ 
Centralny Port Komunikacyjny będzie w stanie re-
alizować cel Unii Europejskiej, jakim jest mniejsza 
obciążliwość transportu dla stosunków środowisko-
wych. Centralny Port Komunikacyjny wpisuje się 
także w korytarze TEN-T i może stanowić węzeł na 
sieci bazowej TEN-T. Uznajemy za naturalne, że Unia 
Europejska będzie partycypować w tym przedsię-

je, że inwestycje w okolicach Grójca są całkowicie 
chybione, jeśli chcemy myśleć o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym jako o głównym punkcie nie tylko 
na lotniczej mapie kraju, ale również na kolejowej 
mapie kraju, czyli jako o głównym dworcu przesiad-
kowym dla Rzeczypospolitej.

Pytanie…
Aha, powrócę jeszcze do tego, skąd różnica mię-

dzy 45 a 36 km. Jeśli patrzymy w linii prostej od iglicy 
Pałacu Kultury i Nauki do portu w Baranowie, czyli 
niejako po trasie kolejowej, to jest to 36 km. Jeśli pa-
trzymy po trasie A2, to do obecnego miejsca obsługi 
pasażera Baranów jest 39 km – czyli dokładnie tyle, 
ile jest do Modlina. Z kolei jeśli liczymy dojazd do 
Baranowa według istniejącej sieci drogowej – tak 
jak to wskazują, moim zdaniem w nierzetelny spo-
sób, krytycy projektu – czyli z częściowym zjazdem 
autostradą, z przebijaniem się przez drogi gminne, 
to wówczas rzeczywiście osiągamy 45 km. Ale to 
jest całkowicie nieadekwatna odległość, nieoddają-
ca skali przedsięwzięcia i nieoddająca realiów tego 
przedsięwzięcia. Dodam tylko, że nowy port lotni-
czy dla Lizbony, który obecnie przechodzi z etapu 
koncepcyjnego do etapu lokalizacji, jest położony 
właśnie w takiej odległości, sięgającej 40 km. A więc 
może wariant Barcelony? Może zostawmy… Co nam 
przeszkadza, tak jak powiedział pan senator Klich? 
Problem polega na tym, że w przypadku lotnisk tego 
rodzaju, co lotnisko w Barcelonie, położonych nad 
brzegiem morza, sieć dolotowa może być tak ukształ-
towana, że w minimalnym stopniu ingeruje w życie 
mieszkańców. W Polsce nie mamy tego komfortu, 
w związku z czym nie możemy skonstruować lotniska 
tak, jak to jest zrobione w Barcelonie, nie możemy 
mieć lotniska, w którym ruch byłby zapewniany w tak 
nieingerujący sposób.

Czy czas 10 lat jest czasem realnym? Jest to dwu-
krotnie więcej niż w przypadku tempa, w jakim reali-
zowane są inwestycje. To znaczy jest to dwukrotnie 
dłuższy czas niż ten, w którym realizowana jest nowa 
inwestycja dla Istambułu czy nowy port dla Pekinu. 
Jest to półtora raza więcej niż czas, w którym realizo-
wane było nowe lotnisko dla Denver. Jednak zdajemy 
sobie sprawę, że tego rodzaju inwestycja i tego rodza-
ju harmonogram jest harmonogramem niesłychanie 
napiętym. I stąd fakt, że kilka rodzajów prac toczy 
się jednocześnie. Kończą się np. obecnie prognozy 
ruchu zamówione przez polskie „Porty Lotnicze” 
w stowarzyszeniu IATA, które nam dookreśli, czy 
potrzebujemy portu o przepustowości, w pierwszym 
etapie, 40 czy 45 milionów. Kończą się również za-
mówione przez Polski Fundusz Rozwoju analizy do-
tyczące lokalizacji, analizy wielokryterialne co do 
lokalizacji. Dzięki tym analizom będziemy mogli 



204
60. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2018 r.

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(pełnomocnik rządu M. Wild) Tak, i w jakim czasie. Kwota 35 miliardów skła-
da się przede wszystkim z kwoty szacowanej na 
16–19 miliardów zł. To są tylko szacunki, bliższe 
kwoty zostaną określone w studium wykonalności, no 
ale w tych szacunkach się poruszamy. To jest kwota 
przeznaczona na budowę węzła lotniczo-kolejowego, 
czyli samego portu „Solidarność”. Na to składa się 
nie tylko wykup gruntów, ale także posadowienie 
tej infrastruktury lotniskowo-kolejowej w granicach 
węzła. Kwota w tym zakresie jest traktowana jako 
inwestycja nakierowana na finansową stopę zwrotu. 
I w tym zakresie dopuszczamy zaangażowanie inwe-
storów, w tym inwestorów prywatnych. Jest tradycją, 
że przy dużych inwestycjach wykonawcy pochodzący 
z innych krajów zapewniają finansowanie na korzyst-
nych warunkach. Decyzja w tym zakresie nie została 
podjęta. Jesteśmy przed… Mamy świadomość, że 
tego rodzaju decyzje mają walor geopolityczny, mają 
walor strategiczny, wykraczający poza opłacalność 
ekonomiczną inwestycji. W tym zakresie uważamy, 
że jako państwo, właśnie ze względu na skalę tego 
przedsięwzięcia, możemy oczekiwać swego rodzaju 
offsetu, czyli pewnych działań,  które maksymalizują 
korzyści zaangażowania finansowego dla gospodarki 
pojmowanej jako całość – dla innowacyjności, dla 
realizacji innych celów niż tylko stricte finansowe.

Kolejna kwota, szacowana według wskaźników 
podanych przez PKP PLK na 8–9 miliardów, to kosz-
ty nowego połączenia kolei dużych prędkości. Przy 
czym kiedy mówimy o kolejach dużych prędkości, 
mamy na myśli połączenia umożliwiające poruszanie 
się z prędkością 200–250 km/h, czyli pozostające 
w zasięgu składów typu Pendolino. W tym zakre-
sie traktujemy to jako inwestycje nakierowane już 
nie na finansową, ale na ekonomiczną stopę zwrotu. 
Tradycyjnie tego rodzaju inwestycje powstają ze środ-
ków publicznych, tradycyjnie inwestycje tego rodzaju 
zwracają się poprzez swój wpływ na rozwój gospo-
darczy kraju. I w tym zakresie liczymy na współfi-
nansowanie unijne, ponieważ, jak wiemy, Unia stawia 
mocno na kolej. Wydaje się, że najwyższy czas na to, 
żeby Polska również zaczęła stawiać mocno na kolej. 
Przez ostatnie dwadzieścia kilka lat redukowaliśmy 
sieć kolejową, a nie ją rozbudowywaliśmy.

Kolejne kwoty, w zależności od zakresu inwesty-
cji, to kwoty związane z dużym ringiem warszaw-
skim, czyli z autostradową obwodnicą Warszawy. To 
są kwoty, w zależności od zakresu inwestycji i moż-
liwości budżetowych, wynoszące od 1 miliarda do 
7 miliardów zł…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ile?)
Przepraszam, między 2 miliardami a 7 miliarda-

mi zł. Tu wszystko zależy od decyzji, jak szeroko 
ten ring powinien sięgać. Tego rodzaju inwestycje 
również są podyktowane ekonomiczną stopą zwrotu, 
a nie finansową, w związku z czym tutaj przewiduje-

wzięciu – mówię tutaj o infrastrukturze liniowej – nie 
dlatego że leży to w naszym interesie, tylko dlatego 
że uruchomione zostały fundusze na potrzeby TEN-T.

Dodam do tego również to, co wybrzmiało 
w ostatnim tygodniu, czyli kwestię obronności. 
Centralny Port Komunikacyjny może również sta-
nowić punkt wejścia dla wojsk NATO. Rozbudowa 
infrastruktury kolejowej na potrzeby Centralnego 
Portu Komunikacyjnego stanowi istotny element, 
a jak państwo znakomicie wiecie, ten temat zaczyna 
być mocno akcentowany, również na płaszczyźnie 
unijnej. Pod koniec marca tego roku został opubliko-
wany tzw. action plan on military mobility. Po prostu 
jest to temat, z którym również Unia Europejska za-
czyna się mierzyć.

Do wszystkich pytań postaram się odnieść. To 
tyle, jeśli chodzi o przedstawienie wizji i podstawo-
wych powodów, dla których zdecydowaliśmy się na 
tę inwestycję.

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

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

No i ja jestem jako pierwszy wpisany, Panie 
Ministrze. Mam do pana pytanie o finansowanie.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Tak.)

Z jakich środków chcecie to finansować? Pan 
wspomniał o Unii Europejskiej, ale inni, np. Niemcy, 
niekoniecznie będą chcieli wspierać tę inwestycję. Oni 
mają swoje huby, ale to jest drugorzędna sprawa. No, 
35 miliardów zł to olbrzymia suma. Z jakich środków 
to sfinansujecie?

I pytanie bardziej konkretne, takie przybliżające. 
Powiedział pan, że bardzo perspektywiczne są te linie 
wschodnie. Czy przewidywany jest tu udział kapitału 
chińskiego?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Bardzo dziękuję za te pytania.
Może w pierwszym kroku rozbiję te 35 miliardów 

na komponenty i w ten sposób wyjaśnię, na co pójdą 
poszczególne kwoty.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I w jakim 
czasie.)
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(pełnomocnik rządu M. Wild) „Solidarność” we współpracy z inwestorem prywat-
nym i że celowe jest powołanie np. spółki do budowy 
samego węzła, to grunty będą mogły być wówczas 
wniesione do spółki jako aport Skarbu Państwa czy, 
mówiąc precyzyjnie, aport spółki celowej.

Sama spółka celowa, której zadanie będzie pole-
gało na koordynowaniu setek procesów, które będą 
dziać się równocześnie przez najbliższych 9 lat, po-
zostanie przez cały okres swojej działalności, tak 
zakładamy, stuprocentową spółką Skarbu Państwa 
w związku ze zmianą ustawy o zarządzaniu mieniem. 
Uwzględniamy ją w katalogu spółek, w których Skarb 
Państwa nie może zmniejszyć swojego zaangażowa-
nia. Są to spółki wymienione w artykule ustawy o za-
rządzaniu mieniem w sposób enumeratywny. Mam 
nadzieję, że ustosunkowałem się do sprawy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze ten 
kapitał chiński…)

Kapitał chiński…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To, co po-

wiedział pan o tej pierwszej części, o infrastrukturze 
lotniczej i kolejowej – chodzi o 16 i 19 miliardów 
– akurat pasowałoby do publicznych pieniędzy chiń-
skich. Czy coś…)

Decyzje w tym zakresie nie zostały podjęte.
(Wicemarszałek  Bogdan Borusewicz: Ale rozwa-

żacie to. Tak?)
Jest zainteresowanie strony chińskiej udziałem 

w tej inwestycji, ale wszelka współpraca na taką skalę 
z naszymi potencjalnymi partnerami z Chin stanowi 
decyzję o zasięgu daleko wykraczającym poza de-
cyzje biznesowe. A więc w tym zakresie decyzje nie 
zostały podjęte.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Leszek Czarnobaj zadaje pytania.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Czy ja mógłby 

uzyskać od pana ministra informację, jaki dokument 
strategiczny jest pana dziełem lub grupy, którą pan 
kieruje? Chodzi o ten dokument, który był przedmio-
tem analizy Rady Ministrów i na podstawie którego 
Rada Ministrów podjęła tę uchwałę. Ja przeczyta-
łem tę uchwałę i nie będę się… W dyskusji powiem 
na temat tego, co sądzę o tym wspaniałym doku-
mencie. Ale proszę mi powiedzieć, jaki strategiczny 
dokument pan minister przedstawił na posiedzeniu 
Rady Ministrów, żeby przekonać członków rządu 
o tej słusznej, według pana ministra, decyzji. To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, w uchwale wy-
mienia się, o ile pamiętam, że wzorem dla nas jest 

my finansowanie ze środków publicznych częściowo, 
nie wykluczamy zaangażowania unijnego.

Szanowni Państwo, to są oczywiście duże kwo-
ty – my zdajemy sobie sprawę z tego, że to są duże 
kwoty – ale chciałbym, żebyśmy znaleźli pewien 
punkt odniesienia. W ciągu najbliższych 3 lat wydatki 
związane z krajowym programem kolejowym sięgną 
70 miliardów zł. To są wydatki, które są przewidzia-
ne nie na najbliższe 9 lat, tylko na najbliższe 3 lata. 
Jeżeli dodamy do tego wydatki założone w programie 
dróg krajowych, to te wydatki przekroczą 100 mi-
liardów. Uważamy, że inwestycja w Centralny Port 
Komunikacyjny jest rzeczywiście największą inwe-
stycją, ponieważ… Pieniądze płyną w jedno miejsce, 
pieniądze płyną w jedną konkretną inwestycję – nie są 
rozsiane po Polsce. Oczywiście zakładamy w ramach 
programu i w ramach koncepcji, która została przy-
jęta przez rząd, rozbudowę sieci kolejowej o 830 km 
nowych tras, ale jeśli chodzi o skalę inwestycji i wysi-
łek inwestycyjny, który jest obecnie, powiedziałbym, 
realizowany, to kwoty są tu nieporównywalne.

Jeśli chodzi o harmonogram, to jest on następują-
cy. Krótkie wyjaśnienie. Ustawa przewiduje 3 etapy 
dochodzenia do decyzji lokalizacyjnej, na podstawie 
której własność gruntów przejdzie na rzecz inwestora.

Pierwszy to rozporządzenie Rady Ministrów, któ-
re umożliwia przygotowanie terenu inwestycji. To 
przygotowanie ogranicza również w pewnym zakre-
sie możliwości gospodarowania na terenach objętych 
przyszłą inwestycją. Czas trwania tego ograniczenia 
sięga 2 lat. W czasie tych 2 lat powinny zostać przygo-
towane i skonsultowane społecznie materiały umoż-
liwiające przyjęcie przez wojewodę zarządzenia, na 
mocy którego nastąpi rezerwacja terenu, o którą pytał 
pan senator, na kolejne 2 lata. Ważność tego zarzą-
dzenia wynosi 2 lata.

Innymi słowy: maksymalny czas, który tu prze-
widujemy, do momentu uzyskania decyzji lokaliza-
cyjnej, to są 4, a nie 2 lata. To jest maksymalny czas, 
Panie Senatorze. To będą 2 lata ważności rozporzą-
dzenia Rady Ministrów i 2 lata ważności zarządzenia 
wojewody. Badania środowiskowe trwają minimalnie 
jeden okres wegetacyjny, czyli pełen rok. Do tego 
potrzebny jest czas na przeprocedowanie raportu 
środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej. 
Przewidujemy, że nie zajmie to mniej niż pół roku. 
Tak więc minimalny czas, który jest tu możliwy, czas 
na badania środowiskowe, to jest półtora roku.

Uważamy, że 4 lata, które są uwzględnione 
w projekcie, stanowią wystarczający okres na prze-
prowadzenie wszystkich prac przygotowawczych. 
Grunty, które są nabywane przez spółkę przed uzy-
skaniem decyzji lokalizacyjnej, mogą być następnie… 
Jeżeli będzie decyzja, że chcemy wybudować port 
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(senator L. Czarnobaj) cepcja przygotowania i realizacji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego.

(Senator Leszek Czarnobaj: Z 2010 r., tak?)
Nie, z 2017 r.
Stanowiła ona realizację decyzji podjętej przez 

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 17 marca 
2017 r., jak mniemam. Uchwała jest dostępna na 
stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, 
załącznik również jest tam dostępny.

Teraz pytanie o lotnisko de Gaulle’a w Paryżu. No, 
ujmę to w ten sposób. Oczywiście odpowiedź na to 
pytanie jest trochę kłopotliwa, dlatego że rzeczywi-
ście lotnisko de Gaulle’a było pierwszym lotniskiem, 
z którym koleje dużych prędkości zostały zsynchro-
nizowane, zostały zintegrowane z międzykontynen-
talnym portem lotniczym, tylko że to było w latach 
siedemdziesiątych.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czemu?)
Problem polega na tym, że dzisiaj port de 

Gaulle’a stanowi jeden z najgorszych pod wzglę-
dem doświadczenia pasażerów portów lotniczych 
w Europie i nie stanowi dla nas żadnego benchmarku. 
Sama idea, czyli idea integracji portu…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chciał pan 
powiedzieć, Panie Ministrze, wzoru. Bo nie wszyscy 
może rozumieją słowo „benchmark”.)

Tak, tak, przepraszam.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę mówić 

po polsku.)
Ustawa o języku polskim, ustawa o języku pol-

skim…
Nie jest to punkt odniesienia czy wzorzec przy przy-

gotowywaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Sama idea – jak najbardziej. Idea, która polega na in-
tegracji międzykontynentalnej portu lotniczego oraz 
kolei dużych prędkości – jak najbardziej. Wykonanie 
to jest wykonanie z lat siedemdziesiątych. Od lat sie-
demdziesiątych, kiedy wprowadzano TGV, do dzisiaj 
z punktu widzenia rozwoju rynku lotniczego nie mi-
nęły dekady, minęły całe epoki. Jeśli poszukiwali-
byśmy punktów odniesienia, patrzylibyśmy raczej 
w kierunku takich portów lotniczych jak Incheon, 
który obsługuje Seul i jest położony 50 km od Seulu. 
Ale pomimo tego, że jest położony 50 km od Seulu, 
dostęp tam jest zapewniony w sposób nienaganny. 
Jest też port lotniczy obsługujący Singapur, port 
Changi, i są porty lotnicze, które powstają obecnie 
na Bliskim Wschodzie na potrzeby przewoźników 
z Zatoki Perskiej. Ponieważ tam, czy nam się to podo-
ba, czy nie, Europa utraciła prymat przy inwestycjach 
lotniskowych. Z punktu widzenia inwestycji lotnisko-
wych, lotniskowo-kolejowych to, co ciekawego się 
na świecie dzieje, dzieje się w bliższej i dalszej Azji.

Teraz, jeśli chodzi o moje doświadczenie zarząd-
cze… Mój komfort w tej sytuacji polega na tym, że 
nie jestem prezesem spółki, która będzie tym kie-

lotnisko im. Charlesa de Gaulle’a. W uzasadnieniu tej 
uchwały Rady Ministrów. Czy mógłby pan odnieść się 
do pewnych podobieństw i powiedzieć, co takiego? 
Bo ja nie znam tego lotniska i nie jestem fachowcem, 
pan minister zapewne jest. Jeśli można…

I trzecie, krótkie pytanie, Panie Ministrze, ponie-
waż nie zdążyłem przeczytać całości pana historii… 
Czy mógłby pan powiedzieć, czy w swoim życiu 
kierował pan takim dużym projektem, czy jest to 
pierwszy projekt w sensie wykonawczym lub reali-
zacyjnym? Czy to jest przedsięwzięcie, od którego 
pan rozpoczyna? Tak ważne zadanie przecież, na 
poziomie 35 miliardów zł.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Już.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Najpierw 

dokument strategiczny. Jak rozumiem, pytanie zmie-
rza do analiz, które zostały przeprowadzone.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, Panie Ministrze. 
Panie Marszałku, czy mogę…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, z roku 2003 i 2010 znam. W mię-

dzyczasie zapoznałem się i z jednym, i z drugim do-
kumentem – tyle ile można w tym czasie. Chodzi 
mi o taką rzecz. Przychodzę na posiedzenie Rady 
Ministrów, mówię: słuchajcie, mam propozycję 
dotyczącą realizacji centralnego portu lotniczego 
w Polsce; i przedkładam następującą analizę. I to jest 
dokument, który pan przedstawił. Jeśli mógłby pan 
powiedzieć, jaki pan dokument przedstawił Radzie 
Ministrów?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Uchwała Rady Ministrów, o której mówimy, to 

jest uchwała z 7 listopada, a w załączniku jest kon-
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(pełnomocnik rządu M. Wild) Komunikacyjnemu, zarządzający portem lotniczym 
Katowice-Pyrzowice powiedział, że to jest przedmiot 
ich troski i liczą na to, że znajdzie się antidotum na 
kłopoty, które ich spotkają z tego tytułu. Rozumiem, 
że takiego antidotum dzisiaj jeszcze nie ma. Jeszcze 
nie wiecie, jak zrekompensować LOT-owi utratę pa-
sażerów, jak zrekompensować także portom regio-
nalnym utratę pasażerów. Prosiłbym o pokazanie, 
w jakim kierunku będą szły działania dotyczące 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, by nie przy-
czynić problemów i LOT-owi, i portom regionalnym.

Drugie pytanie, o tę spółkę, która ma realizować 
inwestycję. Jak ta spółka będzie tworzona? Ja to py-
tanie zadawałem już senatorowi sprawozdawcy, nie 
otrzymałem odpowiedzi, odesłał mnie do pana mini-
stra. Jak ta spółka będzie realizowana? Czy partnerzy, 
członkowie tej spółki będą musieli wnieść wkład wła-
sny? Bo jeżeli główne finansowanie będzie ze środ-
ków unijnych, to ktoś będzie musiał wnieść wkład 
własny. Pewnie nie budżet państwa, tylko te spółki. 
I czy te spółki będą łączone decyzją administracyjną, 
te spółki specjalnego przeznaczenia, czy rząd będzie 
przekonywał ewentualnych przyszłych beneficjentów, 
aby do takiej spółki przystąpili? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Najpierw 

pytanie o porty regionalne. Przede wszystkim chciał-
bym podkreślić, że pozostajemy w stałym kontakcie 
z portami regionalnymi. I szczerze powiem, że trudno 
jest mi się odnieść do danych, które zostały podane, 
ponieważ, wedle mojej wiedzy, jedynie 15% docho-
dów portów regionalnych – oczywiście to zależy od 
portu, być może są porty, w których ta struktura do-
chodowa wygląda inaczej – wiąże się z połączeniami 
krajowymi.

Również trudno jest mi skomentować dane, które 
odnoszą się do LOT, ponieważ moje doświadczenie 
jest inne. Tym bardziej jeśli spojrzymy w perspekty-
wie docelowego modelu LOT, który, tak jak powie-
działem… U przewoźników transferowych loty, które 
są dokonywane na krótkich i średnich dystansach, 
których głównym zadaniem jest zasilenie połączeń 
długodystansowych, są zazwyczaj w umiarkowanym 
stopniu dochodowe. Wydaje mi się, że powinniśmy 
w tym zakresie rzeczywiście operować na konkret-
nych danych. I jestem w stanie, jestem gotów je oczy-
wiście przedstawić.

rować, która będzie operacyjnie zarządzać. Jestem 
przedstawicielem rządu, którego zadaniem jest pil-
nowanie strategicznych parametrów tego projektu. 
To zadanie zostało mi, jak mniemam, powierzone 
z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest pew-
ne doświadczenie, które nabyłem w Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, teraz Rzeczypospolitej, 
drugim – doświadczenie, które nabyłem zarządzając, 
nadzorując w imieniu Skarbu Państwa Polskie Linie 
Lotnicze LOT, wówczas, gdy podnosiły się z sytuacji, 
w której je zastaliśmy. Tak to ujmę.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jed-
no zdanie, mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie? Pan chce uzupełnić, Panie Senatorze? 

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, w takim razie, 

wsłuchawszy się w wypowiedź pana ministra, w tej 
uchwale powinno się zaznaczyć, że to, co dotyczy 
benchmarkingu czy punktów odniesienia, w kontek-
ście lotniska Charlesa de Gaulle’a należy rozumieć 
w sensie koncepcyjnym, a nie w sensie realizacyj-
nym. Wtedy w pełni, że tak powiem, oddałoby się 
to, o czym pan minister mówi.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej: Tak, 
tak.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jest zgoda, dobrze. To teraz pytanie zadaje pan 

senator Wcisła. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja zgadzam się kierunkowo co 

do przenoszenia pasażerów na odległościach 400, 
500 km z linii lotniczych na koleje. Unijne założenia 
są słuszne. Ale nie możemy abstrahować od tego, że 
w Polsce linie lotnicze LOT 60% dochodów czerpią 
z przewozów lokalnych, czyli krajowych. Porty re-
gionalne także mniej więcej w tym samym zakresie 
obsługują loty krajowe. Wybudowanie sieci szybkich 
połączeń kolejowych automatycznie odbierze tych 
pasażerów LOT-owi.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: W kraju?)
W kraju. To jest 60% dochodów LOT. Wczoraj 

na Europejskim Kongresie Gospodarczym, w cza-
sie panelu poświęconego Centralnemu Portowi 
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(pełnomocnik rządu M. Wild) (Senator Jerzy Wcisła: …na piśmie. Dziękuję.)
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Oczywiście.)

Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania. Po pierwsze, gdyby pan zechciał 

rozwinąć temat Modlina, bo jakoś o tym nie mówimy 
w ogóle…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Oczywiście.)

Jedyne, co pan powiedział, to to, że tam stosunki 
między wspólnikami są napięte. No, to my wiemy. 
No ale takie sprawy raczej się rozwiązuje, jak trzeba. 
Dlaczegóż to Modlin nie może być tym lotniskiem, 
tym hubem, tym centralnym portem, będąc przy tym 
stopniowo rozbudowywany? To jest pytanie pierwsze.

I drugie. Ilu pasażerów, powiedzmy sobie, w ze-
szłym roku, w 2017 r. – jeśli oczywiście już są takie 
dane, ale to chyba mniej więcej wiadomo – zostało 
obsłużonych przez Okęcie, a ile przez wszystkie po-
zostałe nasze lotniska? Pan może nie pamiętać tych 
danych…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Pamiętam.)

Ale ja nie mówię o tych, o które pytałem w tej 
chwili, bo te pan na pewno zna na pamięć, nato-
miast…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Dane z 2017 r. pamiętam.)

Tak, tak, ale chodzi mi o tempo przyrostu. Czy…
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Tak, bardzo ważne…)

Jeśli pan zna dane z 2016 r., z 2015 r… W jakim 
tempie to przyrasta w skali całego kraju?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Bardzo 

dziękuję za poruszenie tematu Modlina, bo rzeczy-
wiście jest to jedno z podstawowych zagadnień, z ja-
kimi się mierzymy. Na początku może krok wstecz. 

Jeśli chodzi o podejście LOT, to, jak mi się wyda-
je, jest powszechnie wiadome, że LOT jest jednym 
z głównych zwolenników i podmiotów, które wspie-
rają rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
ponieważ na Okęciu możliwości stworzenia węzła, 
czyli hubu, już nie ma.

Tutaj jeszcze jedna uwaga. Niekiedy spotykam 
się z takim stanowiskiem: jak to jest możliwe, że lot-
nisko, na którym dopiero co byłem i widziałem, że 
było tam pusto, sięga granic swojej przepustowości? 
Odpowiedź jest następująca: wynika to właśnie ze 
specyfiki lotniska jako lotniska hubowego. Tu port 
Chopina jest tak naprawdę jedynym portem hubo-
wym w Polsce. I ta specyfika polega na powstawaniu 
tzw. fal przylotowych. Aby pasażerowie mogli zostać 
rozwiezieni po tych, tak się wyrażę, cieńszych albo 
długodystansowych kierunkach, muszą być najpierw 
wszyscy zwiezieni, w stosunkowo krótkim czasie, 
w jedno miejsce, tak aby pasażerowie przywożeni 
z Krakowa czy z Katowic mogli wedle wyboru konty-
nuować swoją podróż. To powoduje sytuację, w której 
rezerwy potrzebne w tego rodzaju porcie przesiad-
kowym muszą zakładać gwałtowne wzrosty liczby 
obsługiwanych pasażerów, po których to wzrostach 
następuje niekiedy oczywiście spadek zapotrzebowa-
nia na infrastrukturę. Niemniej jednak infrastruktura 
w porcie hubowym musi być dostosowana do mak-
symalnego, a nie uśrednionego ruchu.

Tutaj też nigdy dość podkreślania, że ograniczenia 
w zakresie ruchu na Okęciu wynikają z ograniczeń 
środowiskowych. Jeśli nie chcemy latać ludziom nad 
głową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, musimy 
to rozwijać w możliwie zrównoważony sposób.

Jeśli chodzi o pytanie, jak rozumiem, o strukturę 
własnościową spółki, to spółka jest w założeniu usta-
wy – i to jest wymóg ustawowy – 100-procentową 
spółką Skarbu Państwa. Spółka zarządzająca całym 
przedsięwzięciem nie jest spółką, w której jakakol-
wiek inna osoba prawna, nawet państwowa, może 
posiadać udziały. Innymi słowy, nie może być takiej 
sytuacji, w której w spółce celowej swoje udziały 
będą posiadać inne spółki, czy to LOT, czy to inne 
tego typu podmioty.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Borowski.
Pan senator chciałby jeszcze dopytać?
(Senator Jerzy Wcisła: Chciałbym tylko prosić 

pana ministra o przekazanie tych danych, o których 
pan mówił…)

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Dobrze, oczywiście.)
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(pełnomocnik rządu M. Wild) tego przewoźnika w porcie lotniczym w Modlinie. 
I pod tym względem kibicujemy portowi lotnicze-
mu w Modlinie, bo wszyscy pasażerowie, którzy 
zechcą być obsłużeni przez Modlin, a nie zostaną, 
pójdą do Warszawy i zatkają jeszcze bardziej port 
w Warszawie. A na Mazowszu już mamy problemy 
z przepustowością. I dlatego polskie „Porty Lotnicze” 
inwestują w lotnisko komplementarne. Nie jest to 
w żaden sposób w kontrze wobec Modlina, ale 
z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa „Porty 
Lotnicze”, który to interes jest bardzo prosty: uwolnić 
przepustowość na Okęciu, złożyć, sformułować oferty 
dla linii, które operują na Okęciu, na tyle atrakcyjne, 
aby te linie lotnicze nie czuły się dyskryminowane, 
kiedy zaoferuje się im operowanie z innego portu… 
Z tego punktu widzenia, w ramach tego interesu, 
Modlin nie jest atrakcyjnym rozwiązaniem, ponie-
waż Modlin – i wiemy to na podstawie powszechnie 
dostępnych cenników – za obsługę pasażera płaci 
na dzień dzisiejszy 6 zł, a ewentualne linie lotnicze, 
które chciałyby rozpocząć operowanie z Modlina, 
płacą tych złotych kilkadziesiąt. W przypadku bar-
dzo konkurencyjnego rynku tanich przewoźników 
dla każdego przewoźnika, który chciałby pójść do 
Modlina, jest to wyrok śmierci. Jednocześnie umowa 
z Ryanairem wiąże, według naszych informacji, aż do 
roku 2023. Na tym polega problem z Modlinem. Ale, 
tak jak powiedziałem, nie jest w naszym interesie i nie 
jest w interesie przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” 
w jakikolwiek sposób ograniczać Modlin. W interesie 
przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” jest gwarantować 
za coś, o czym ma się wiedzę, nie żyrować inwestycji, 
do których… no, gdy nie ma się wglądu do dokumen-
tów finansowych. I tym interesem jest uwolnić prze-
pustowość na Okęciu – a tego inwestycjami w Modlin 
nie jesteśmy w stanie zrealizować.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje pan senator Pociej…)

(Senator Marek Borowski: Ale tam było drugie 
pytanie…)

A, przepraszam… Drugie pytanie… Proszę 
uprzejmie…

(Senator Marek Borowski: Chodziło o wzrost licz-
by tych pasażerów, o liczbę…)

Ach tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. To bardzo 
ważne, rzeczywiście bardzo ważne pytanie.

40 milionów pasażerów zostało w ostatnim roku 
odprawionych przez wszystkie porty lotnicze w kra-
ju. Do 2035 r., zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, tych pasażerów w Polsce będzie 96 mi-
lionów. Tak, 96 milionów. Tradycyjnie już 40% ruchu 
jest obsługiwane przez Okęcie. W zeszłym roku było 
to 17 milionów pasażerów. Wzrosty, których doświad-
czamy… W zeszłym roku było to 22%, rok do roku 
niemal o 1/4 wzrasta liczba pasażerów na Okęciu. 
Obecnie, w pierwszych miesiącach, zanotowaliśmy 

Mówiąc o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 
mówimy o porcie, który będzie mógł być portem 
transferowym dla narodowego przewoźnika, to zna-
czy portem, do którego narodowy przewoźnik będzie 
mógł zwozić swoich pasażerów i rozwozić ich po 
świecie, prezentując jak najszerszą ofertę jako port, 
podobnie jak linia lotnicza. Patrząc z tej perspektywy, 
możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że 
Modlin jest nieatrakcyjną alternatywą, ponieważ jego 
maksymalna przepustowość jest ograniczona warun-
kami środowiskowymi – jest to port zbudowany na 
bardzo prostej infrastrukturze, którą należałoby nie 
tyle rozbudować, tylko całkowicie zmienić, a to by-
łyby koszty porównywalne z kosztami zbudowania 
nowego portu lotniczego. Tak długo, jak traktujemy 
Modlin jako port lotniczy do obsługi ruchu średnio-
dystansowego, do obsługi ruchu niskokosztowego, 
tak długo Modlin spełnia swoją rolę. Ale Modlin nie 
ma możliwości, aby stać się centralnym portem ko-
munikacyjnym. Nie spełnia tej roli z tego powodu, 
że Modlin jest położony poza głównymi szlakami 
kolejowymi i drogowymi, jest położony w obszarze 
o dość umiarkowanej liczbie ludności, a jednocześnie 
w obszarze, w którym mamy do czynienia z parkiem 
narodowym, z deltą rzek. Z perspektywy środowisko-
wej to nie jest dobry wybór.

A teraz o sytuacji w Modlinie, jaką mamy obec-
nie. Sytuacja ta jest dosyć szczególna, ponieważ na 
dzisiaj, tak jak pozwoliłem sobie wskazać wcześniej, 
większość udziałów w Modlinie należy do państwo-
wych osób prawnych. Większość udziałów w tym 
lotnisku należy do „Portów Lotniczych” i Agencji 
Mienia Wojskowego, jednakowoż wskutek interwen-
cji jednego klienta portu lotniczego Modlin w tym 
porcie zawieszone zostało obowiązywanie kodeksu 
spółek handlowych. Zawieszone ono zostało w ten 
sposób, że zgodnie z życzeniem jednego klienta por-
tu Modlin członkom rady nadzorczej pochodzącym 
z jednej z państwowych osób prawnych, czyli z PPL, 
odmawia się dostępu do dokumentów finansowych 
spółki, a konkretnie do umowy, którą port lotniczy 
w Modlinie ma zawartą ze spółką Ryanair. Co to 
oznacza? To oznacza, że na dzisiaj nie dysponujemy 
miarodajnymi danymi co do możliwości i konse-
kwencji ekonomicznych inwestycji w port Modlin. 
To, co wiemy od doradcy technicznego, to jest to, że 
pierwsze 400 milionów, które zostaną zainwestowane 
w port lotniczy w Modlinie, nie będzie służyć zwięk-
szeniu przepustowości linii lotniczych, które obecnie 
korzystają z lotniska Chopina – czyli to nie uwolni 
nam przepustowości na lotnisku Chopina, że ujmę 
to w ten sposób – lecz ze względu na umowę, którą 
Ryanair ma podpisaną z portem lotniczym Modlin, 
spowoduje to wyłącznie wzrost operowania przez 
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(pełnomocnik rządu M. Wild) miałem dostęp, mówimy raczej o mechanizmie trochę 
innego rodzaju, mówimy o skali popytu wzbudzone-
go, ponieważ w Polsce jest cały czas bardzo duże… 
niedoobsłużenie. Przepraszam, nie wiem, jak prze-
tłumaczyć underserving, bo to jest takie rzadko… 
Jest duże niedoobsłużenie polskich pasażerów. Jest 
bardzo duży potencjał wzrostu, dlatego w dłuższej 
perspektywie mówimy bardziej o skali popytu wzbu-
dzonego przez Centralny Port Komunikacyjny niż 
o skali zabrania pasażerów z portów regionalnych.

O pasażerach portów regionalnych, którzy zostaną 
zabrani, możemy mówić w 2 przypadkach. Pierwszy 
to przypadek, w którym zostaną spełnione 2 warunki. 
Po pierwsze, port lotniczy będzie położony w tzw. ob-
szarze ciążenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
czyli dojazd do niego będzie porównywalny z dojaz-
dem do Centralnego Portu Komunikacyjnego. I drugi 
element: linie lotnicze oferujące połączenia z tego 
portu muszą być gotowe do poniesienia wyższych 
kosztów wiążących się z operowaniem z centralnego 
portu zamiast z portów regionalnych, które z zasady, 
tak jak to ma miejsce w całej Europie, operują na 
prostej infrastrukturze i dlatego jest to troszeczkę 
inny rodzaj… To jest pierwsza sytuacja.

Drugi przypadek negatywnego wpływu 
Centralnego Portu Komunikacyjnego to wpływ na 
połączenia krajowe. Tu nie chodzi o samo lotnisko, 
tylko tu chodzi o sytuację, w której pasażerowie 
korzystający obecnie z portów lotniczych uznają, 
że korzystniejsze dla nich jest dojechanie do portu 
„Solidarność” z Katowic czy z Krakowa w 1 godzi-
nę 15 minut, w 1 godzinę 40 minut czy w 1 godzinę 
50 minut z dworca we Wrocławiu i…

(Senator Bogdan Klich: Ile ze Szczecina?)
Proszę?
W takiej sytuacji mechanizm polegający na za-

stąpieniu ruchu lotniczego ruchem kolejowym może 
mieć miejsce, aczkolwiek mamy świadomość tego, że 
to nie następuje nagle. To może być stopniowe wy-
pieranie, do którego rynek będzie się dostosowywał, 
ale ostatecznie też – pragnę to z całą mocą podkreślić 
– w odległości 100–400 km, niektórzy mówią, że do 
600 km… W przypadku odległości od 100 do 600 km 
to kolej powinna być środkiem transportu pierwszego 
wyboru. Jeśli nie jest, to znaczy, że system transpor-
tu nie funkcjonuje do końca dobrze. Jeśli bardziej 
opłaca nam się latać do Wrocławia, niż jechać koleją 
do Wrocławia, oznacza to, że coś jest nie w porząd-
ku z naszym systemem transportowym, oczywiście 
przy całym szacunku do klientów tych połączeń. I na 
tego rodzaju potrzeby Centralny Port Komunikacyjny 
i rozbudowa sieci kolejowej ma odpowiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.

wzrost rzędu przeszło 15%. O tego rodzaju wzrostach 
mówimy w Rzeczypospolitej. I jest to trend, który 
w najbliższym czasie nie zostanie odwrócony, z bar-
dzo prostej przyczyny: Polacy wciąż latają znacznie 
rzadziej niż mieszkańcy Unii Europejskiej. Przeciętny 
mieszkaniec Unii Europejskiej, starej Unii, lata 
3,5 razy w ciągu roku, Polak przeciętnie raz w roku. 
W tym zakresie nie tylko Polska, ale też inne kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej mają jeszcze olbrzy-
mie pole wzrostu. Najlepszym dowodem jest rentow-
ność otwieranego przez LOT połączenia Budapeszt 
– Stany Zjednoczone. Pragnę podkreślić, że to nie jest 
tak, że LOT stoczył śmiertelną konkurencyjną walkę 
z przewoźnikami z Europy Zachodniej, żeby móc 
operować z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. 
Wszedł w niszę, którą zachodnie linie lotnicze nie 
były zainteresowane.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, do-
pytam w tej sprawie, dobrze?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Marek Borowski:
Czyli, jak dobrze zrozumiałem, Okęcie obsługuje 

17 milionów pasażerów…
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: W zeszłym roku – tak.)

…a wszystkie pozostałe lotniska 23 miliony?
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Tak.)

Tak?
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Tyle jest… Tak wyglądały proporcje.)

Dobrze.
Teraz załóżmy, że Centralny Port Komunikacyjny 

powstaje jutro, Okęcie się zamyka, 17 milionów pasa-
żerów tam przechodzi. Ile według szacunków prze-
szłoby z tych wszystkich pozostałych lotnisk, z tych 
23 milionów pasażerów?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o inwestycję 

Centralny Port Komunikacyjny, to zgodnie z analiza-
mi, również przygotowanymi przez IATA, do których 
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Przepraszam, Panie Marszałku.
Oprócz pana wypowiedzi… No, miałbym olbrzy-

mią prośbę. Jeżeli chodzi o kwestię tych bramek, 
chciałbym poprosić o odpowiedź na piśmie, jakie 
są plany dotyczące tego węzła za Pruszkowem. Jest 
to olbrzymia bolączka. Tutaj patrzy na mnie pan se-
nator Radziwiłł, który jest właśnie stamtąd, z tzw. 
obwarzanka, więc na pewno zna od podszewki te 
problemy swoich wyborców i na pewno mnie po-
prze, przynajmniej z jego spojrzenia tak wnioskuję. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:

Szanowni Państwo, pytanie dotyczące dość 
fundamentalnej kwestii tzn. dojazdu drogowego. 
Myślę, że również z tej perspektywy Centralny Port 
Komunikacyjny stanowi dla Warszawy dużą szansę, 
a nie zagrożenie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
musimy cofnąć się do 2… do 3 podstawowych celów, 
jakie zostały sformułowane w koncepcji przyjętej 
przez rząd Rzeczypospolitej 7 listopada zeszłego 
roku. Pierwszy to ta najbardziej nośna medialnie 
kwestia międzykontynentalnego portu lotniczego, 
który będzie mógł zastąpić Okęcie, nie będzie miał 
granic rozwojowych, takich jakie ma Okęcie. Drugi 
cel to rozbudowa systemu kolejowego w taki sposób, 
aby był on wreszcie konkurencyjny wobec transportu 
samochodowego, aby skończył się… definitywnie za-
kończył się ten okres, gdy mamy w Rzeczypospolitej 
blisko 100 miejscowości powyżej 10 tysięcy miesz-
kańców, które są wykluczone komunikacyjnie, pod-
czas gdy kraje porównywalne z nami mają takich 
miejscowości o rząd wielkości mniej. I trzeci cel 
to integracja Łodzi i Warszawy. Integracja Łodzi 
i Warszawy to poza usprawnieniami, o które pytał pan 
senator, również duża obwodnica Warszawy, która 
uwolni ten obszar od ruchu towarowego, który obec-
nie prowadzi przez Warszawę, a także trzeci pas na 
autostradzie A2. I w tym kontekście całkowicie tech-
niczną rzeczą jest dalsze wykorzystanie tego feral-
nego miejsca na autostradzie, które wszyscy znamy, 
zaraz za rogatkami. Dodam tylko, że w tym zakresie 
koncepcje zagospodarowania i wykorzystania tego, 
co zostało już zrobione, są obecnie opracowywane. 
Stajemy również przed wyzwaniem, w jaki sposób 
nie zmarnować tego wysiłku inwestycyjnego, który 
został poniesiony, i czy jest możliwość włączenia tego 

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wracam do tego… Pan częścio-

wo odpowiedział i się zdystansował, ale rozumiem, 
że gdzieś ta inspiracja się pojawiła, mówię o porcie 
Charles’a de Gaulle’a w Paryżu. Jest to rzeczywi-
ście bardzo podobny dystans. Ja mam szczęście bądź 
nieszczęście dosyć często tam lądować i dojeżdżać 
do Paryża i jest to dosyć… no, jest to wyjątkowo 
uciążliwa podróż, bo w najlepszym wypadku ona 
zajmuje godzinę, a tak naprawdę 1,5–2 godzin, i to 
niezależnie od tego, czy wsiądzie się w taksówkę – 
no, autobus oczywiście dłużej jedzie – czy w RER, 
czyli tę podmiejską kolejkę, która przecina Paryż. 
W tym kontekście mam pytanie. Nie mam żadnej 
wątpliwości, że dla warszawiaków będzie to dosyć 
duża albo bardzo duża zmiana w tempie dojazdu. 
Od wielu lat w okolicach Pruszkowa na A2 są przy-
gotowane bramki do poboru opłat, które już dzisiaj 
powodują, że regularnie codziennie rano i ok. 17.00, 
już nie mówię o jakichś wyjazdach na długie weeken-
dy… No, tam się dzieją rzeczy dosyć straszliwe, tzn. 
czeka się co najmniej 25, czasami ponad 30 minut 
zupełnie bez sensu.

(Senator Mieczysław Augustyn: A i godzinę.)
A i trafi się, że godzinę. Rozumiem, że dojazd do 

tego lotniska, o którym mówimy, z Warszawy będzie 
przez A2. I rozumiem też, że trzeba będzie zrobić do-
datkowy węzeł zjazdowy, bo ani węzeł Grodzisk, ani 
węzeł Żyrardów tego nie obsłużą. Ja napisałem w cią-
gu ostatnich 3 lat 2 pisma, skierowane i do pana mi-
nisterstwa, i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, z pytaniem, czy ktokolwiek mógłby się 
poskrobać w głowę i zlikwidować przynajmniej, je-
żeli nie wiecie, co tam będzie, te 2 wysepki, tak żeby 
tam nie trzeba było zwalniać do 40 km/h z naraże-
niem się na wypadek. I chciałbym wiedzieć, czy ma 
pan jakikolwiek pomysł na to, żeby skoro nie udało 
się to państwu przez 3 lata i państwa poprzednikom… 
Bo ja pisałem – to tak, żeby było po równo – również 
do państwa poprzedników, czyli do samego siebie 
w pewnym sensie. I to jest nie do załatwienia. Jak pan 
rozwiąże ten problem? I czy w ogóle chcecie… Bo 
np. w Paryżu pobór opłat zaczyna się za lotniskiem 
Charles’a de Gaulle’a i wcześniej się nie płaci, no bo 
to jest taka odległość, że gdyby ten pobór był wcze-
śniej, to byłby w ogóle zablokowany dojazd do tego 
portu. Czy macie na to jakiś pomysł? A jeżeli macie, 
to jak rozumiem, to zlikwidujecie. W takim razie 
kiedy to zlikwidujecie? Dziękuję bardzo… Mówię 
o tych bramkach…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Szanowni Państwo…)
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(pełnomocnik rządu M. Wild) łączy się z Centralną Magistralą Kolejową, znajduje 
się właśnie w okolicy gminy Baranów. To miejsce 
uznaliśmy za idealne z perspektywy węzła kolejo-
wego i głównego miejsca na kolejowej mapie kraju.

Gdybyśmy usiłowali zrezygnować z analiz, a były 
to analizy wielokryterialne przeprowadzone w latach 
2011–2012, musielibyśmy odpowiedzieć sobie w swoim 
sumieniu na pytanie, dlaczego wyrzucamy kilkadziesiąt 
milionów złotych, które państwo polskie poświęciło na 
sporządzenie opracowania dotyczącego kolei dużych 
prędkości. Uznajemy, że skoro korytarz kolei dużych 
prędkości na odcinku Warszawa – Łódź jest przeprowa-
dzony na północ od trasy A2, to jest to dobre rozwiązanie.

Nie wiem, ile pań i panów senatorów ma świa-
domość tego, że poruszając się po trasie A2, mijamy 
w okolicach Baranowa wiadukt przewidziany pod 
budowę kolei dużych prędkości, potrzebny do prze-
prowadzenia trasy kolejowej przedłużającej central-
ną magistralę. Robienie inwestycji na północ od A2 
nie spowoduje nawet zatrzymania ruchu, ponieważ 
będziemy mogli przeprowadzić kolej po już wytra-
sowanym szlaku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, będę zadawał pytania dotyczące 

tego, co pan powiedział. Gdybym źle coś rozumiał, 
proszę mnie wyprowadzić z błędu.

Pan powiedział, że w Polsce są połączenia lotnicze 
z punktu do punktu i że tak naprawdę jedną z ważniej-
szych funkcji Centralnego Portu Komunikacyjnego 
będzie to, żeby umożliwić obsługiwanie tras dalszego 
zasięgu, szczególnie na wschód, bo to jest modny kie-
runek. Jak rozumiem, a nie wiem, czy dobrze zrozu-
miałem pana myśl, pasażerowie, którzy będą korzy-
stali z połączeń, nazwijmy je, długodystansowych… 
Wzrost ich liczby nie będzie brał się wyłącznie z tego, 
że przeciętny Polak będzie korzystał z połączeń lot-
niczych nie raz do roku, tylko więcej razy, ale tak-
że z tego – jak rozumiem, jest takie założenie – że 
pozyska się innych podróżnych, tych, którzy dzisiaj 
wybierają inne lotniska, jeżeli chcą korzystać z dłu-
godystansowych połączeń. I chciałbym zapytać – to 
jest pytanie pierwsze – o to, czy…

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Przepraszam, od razu udzielę odpowiedzi. Nastawiamy 

się bardziej na wzbudzenie popytu, na stworzenie oferty 

fragmentu, tego odcinka autostrady w system dróg 
krajowych bądź lokalnych. Dzisiaj w tym zakresie 
trwają prace koncepcyjne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator ma pytanie uzupełniające.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Tak. Jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź…
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Na piśmie.)

…na piśmie, dlaczego nie jest możliwy tak prosty 
zabieg, jak wycięcie 3 wysepek, co zupełnie udroż-
niłoby… I dlaczego wszyscy musimy się męczyć, 
dojeżdżając do Warszawy? Bo to dotyczy wszystkich, 
nie tylko warszawiaków. Wydaje się, z technicznego 
punktu widzenia, że jest to proste i łatwe do zrobienia 
i że szybko… I nie rozumiem, dlaczego taka sprawa… 
Może tutaj ta dyskusja i zadanie tego pytania bezpo-
średnio panu ministrowi coś zmieni.

Druga rzecz. Zastanawiam się… Jeżeli myśleli-
ście państwo o tym, żeby za jednym zamachem, co 
jest logiczne, bardziej zintegrować infrastrukturalnie 
Warszawę z Łodzią, to dlaczego wybraliście północną 
stronę A2, gdzie nie ma w tej chwili... Cała infra-
struktura kolejowa jest pomiędzy A2 a „ósemką”. 
Posadowienie portu pomiędzy A2 a „ósemką” dawa-
łoby możliwość dojazdu również – w Warszawie tak 
się mówi – trasą katowicką. Dlaczego jest to akurat 
północna strona, a nie południowa, która jest dużo 
bliżej infrastruktury, której chciałby pan użyć?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Bardzo dziękuję za to pytanie. Najtrudniejsze są 

pytania, na które nie zna się odpowiedni. To pytanie 
na szczęście do nich nie należy. Pracowaliśmy i po-
szukiwaliśmy miejsca, które pozwoliłoby na to, by 
inwestycja została przeprowadzona jak najszybciej. 
Korzystaliśmy z analiz przeprowadzonych wcześniej 
i niejako poruszaliśmy się w śladzie wytrasowanych 
kolei dużych prędkości łączących Warszawę z Łodzią 
i łączących się z Centralną Magistralą Kolejową. 
Miejsce połączenia trasy kolei dużych prędkości 
Warszawa – Łódź… Chodzi o niedoszły tzw. igrek, 
o połączenie Wrocławia i Poznania z Warszawą. 
Miejsce, w którym nowa trasa kolei dużych prędkości 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze. Na żartobliwe pytanie 
może być żartobliwa odpowiedź.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Może zacznę od końca. Mamy świadomość tego, 

że zebraliśmy w ramach 1 programu projekty, do 
których realizacji naszym poprzednikom po prostu 
zabrakło siły sprawczej. Tak, mamy świadomość, że 
to jest decyzja wielokadencyjna, to jest decyzja, która 
zakłada wieloletnie zaangażowanie. I mamy świa-
domość tego, że takie decyzje podejmuje się trudno, 
zwłaszcza w polityce, która jest często zorientowana 
na krótsze okresy. A więc mamy tego świadomość 
i jednocześnie uwzględniamy fakt, że z tematem 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, nowego por-
tu, mierzymy się w Rzeczypospolitej tak napraw-
dę od przeszło 30 lat. Nie ukrywam, że liczymy na 
potraktowanie tego projektu jako czegoś ponadpoli-
tycznego, strategicznego, ponadpartyjnego, ponieważ 
skala wyzwań, ale również skala korzyści, które się 
z nim wiążą, przekracza te korzyści, które mieszczą 
się w rachubach partyjnych. Tak bym to ujął.

Wracam teraz do pytania o rozwój LOT. To jest 
rzeczywiście fundamentalne pytanie. Odpowiem 
na nie następująco. Decyzja o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym rzeczywiście wiąże się w jakimś 
stopniu z pewnym pytaniem, ale nie z pytaniem 
o LOT, tylko z pytaniem, czy chcemy mieć narodo-
wego przewoźnika. To jest tak naprawdę pytanie o to, 
czy chcemy mieć narodowego przewoźnika, rozumia-
nego nie tylko jako pewien wehikuł, który zapewnia 
nam dostęp do finansowej stopy zwrotu, czy chcemy 
mieć narodowego przewoźnika jako pewne narzędzie 
do ekspansji zagranicznej, jako pewne narzędzie do 
rozwoju eksportu, pewne narzędzie do rozwijania 
kontaktów międzynarodowych. 

Spójrzcie państwo, w jaki sposób rozwijała się, 
trzeba przyznać, po trajektorii wzlotów i upadków, 
taka linia lotnicza jak Turkish. Jest to linia, dla której 
rząd turecki buduje obecnie w pobliżu Istambułu, 
notabene 40 km od Istambułu, port lotniczy. Będzie 
on na pierwszym etapie obsługiwał 70 milionów, a do-
celowo 150 milionów pasażerów. 

Jest pytanie dosyć fundamentalne, czy chce-
my rozwijać się w sektorze lotniczym tak jak np. 
Finlandia, która w porcie w Helsinkach obsłuży-
ła w zeszłym roku 17 milionów pasażerów, czyli 
dziesięciokrotnie więcej, niż wynosi liczba miesz-
kańców Helsinek i trzykrotnie więcej niż liczba 
mieszkańców Finlandii. Dlaczego? Jeżeli polecimy 

dla osób, które dzisiaj nie latają, bo jest to nieefektywne 
kosztowo i nieefektywne czasowo. Oczywiście, ze wzglę-
du na zakres ciążenia to lotnisko, port „Solidarność” bę-
dzie naturalną konkurencją dla takich portów, jak Wiedeń, 
jak Berlin czy, w pewnym stopniu, jak Helsinki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dobrze. Rozumiem, że głównie na to się nastawia-

cie. Centralny Port Komunikacyjny powstaje po prostu 
dlatego, że więcej Polaków w najbliższych latach będzie 
latać, także na ten Daleki Wschód, o którym pan mówił, 
a to, że klienci będą odbierani innym dużym lotniskom, 
ma drugorzędne znaczenie. Tak mam to rozumieć?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Tak, ci klienci, w tym również mieszkańcy Polski, 

którzy dzisiaj korzystają z hubów zachodnich, do-
staną oczywiście ofertę korzystniejszych połączeń. 
Z kolei patrząc od strony konkurencyjnej, rzeczywi-
ście bardziej nastawiamy się na popyt wzbudzony niż 
na śmiertelną walkę o klientów. Nasz region, region 
Europy Środkowo-Wschodniej, jest dzisiaj regionem, 
który zasila swoimi pasażerami zagraniczne węzły, 
a dodajmy, że obsługa węzłów lotniczych jest najbar-
dziej dochodową częścią biznesu lotniczego.

Senator Jan Filip Libicki:
Dobrze.
To w takim razie drugie pytanie. Bo pan powie-

dział, że w zasadzie warto budować Centralny Port 
Komunikacyjny, jeżeli wziąć pod uwagę rozwój 
naszego narodowego przewoźnika, jakim jest LOT. 
Gdyby nie to, moglibyśmy w zasadzie wrócić do kon-
cepcji, że Warszawa ma 2 lotniska w pobliżu. No to 
ja chciałbym zapytać, jakie państwo zakładacie per-
spektywy rozwojowe LOT, skoro uważacie, że warto 
jest dla tych perspektyw czynić inwestycje, którą 
szacuje się mniej więcej na 35 miliardów zł. To jak 
znakomicie ten LOT będzie się rozwijał, skoro warto 
dla tego rozwoju taką inwestycję poczynić?

I pytanie trzecie, trochę żartobliwe. My od 2 lat, 
nawet dłużej, słyszymy, w ilu to sprawach rząd 
Platformy Obywatelskiej się pomylił. Pan senator 
sprawozdawca i pan minister pokazywaliście nam tu-
taj jako dowód, że to jest dobry pomysł, opracowanie 
z 2010 r. Czy nie myśli pan, że skoro rząd Platformy 
Obywatelskiej mylił się tyle razy, to może pomylił się 
również w tej sprawie i ten raport nie jest tak, że tak 
powiem, wart uwagi, jak panowie to prezentujecie?

(pełnomocnik rządu M. Wild)
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(pełnomocnik rządu M. Wild) która jest obecnie dyskutowana na poziomie Unii 
Europejskiej, zagęszczenie europejskich portów 
lotniczych, zagęszczenie przestrzeni powietrznej 
jest jednym z 3 najważniejszych wyzwań, przed 
jakimi stoi europejski rynek lotniczy. Warto jest 
zatem wydać te 35 miliardów, aby wziąć udział 
w tej grze, ponieważ możliwe zyski z tej gry prze-
kraczają w znaczny sposób ryzyka, jakie się z tym 
wiążą. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Kolejne pytanie zada pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam mnóstwo pytań, ale nie 

będę pana pytał o to, czy znana jest panu historia 
Ciudad Real i Valladolid, bo to jest oczywiste. Muszę 
jednak wyjaśnić panu pewne nieścisłości. Słuchałem 
uważnie tego, co pan mówił. Wąskokadłubowe samo-
loty linii United takie jak B757 latają przez Atlantyk 
od lat – korzystam z nich – z Tegel prosto do Nowego 
Jorku. Bo pan mówił, że to się stało niedawno, a tak 
jest już od dawna.

Wpisałem sobie teraz w Google ten Baranów 
i stąd, z Senatu, aktualnie to są 53 km drogą, którą 
przejazd zajmuje godzinę.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Po istniejącej sieci drogowej.)

Tak. Ja…
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: No, to jest ten problem, że określamy 
odległość, poruszając się po istniejącej sieci drogo-
wej.)

Ja korzystam z lotniska, które jest 45 km od mojego 
miejsca zamieszkania, notabene NSZZ „Solidarność” 
w Szczecinie, i zawsze drżę, bo budują S6, czy dojadę, 
czy nie dojadę, czy znowu będzie jakieś wahadło albo, 
nie daj Boże, wypadek na jednopasmowej jezdni. Ale 
jak już dolatuję do Warszawy, to wiem, że do Senatu 
zdążę. Teraz pan mi dokłada drugie 45 km. A więc 
to, gdzie jest ta moja poprawa komfortu, to jest inna 
kwestia.

Narodowy przewoźnik… No, nasi bratankowie, 
Węgrzy, jakoś seppuku nie popełnili…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przepraszam, może podzielimy pańskie pytania…)

Dobrze, dobrze. Już…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …na takie minuto-

we części, żeby minister mógł odpowiadać po kolei?)
Tak, Panie Marszałku. Ja już kończę.

na Daleki Wschód, to zobaczymy tam nie tylko 
fińskie samoloty, w hotelach zobaczymy też fiń-
skie masło, fińskie produkty żywnościowe. Rozwój 
linii lotniczych, rozwój sektora lotniczego to coś 
daleko więcej niż tylko zysk w kategoriach ściśle 
finansowych. I rzeczywiście to jest fundamentalna 
decyzja, bo bez narodowego przewoźnika inwesty-
cja w Centralny Port Komunikacyjny wymagałaby 
znacznie większej gimnastyki biznesowej, tak to 
nazwijmy. W przypadku, gdy mamy do czynie-
nia z najagresywniej rozwijającą się linią lotniczą 
w Europie – a taki obecnie jest LOT – widoki na 
powodzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego 
jako przedsięwzięcia nie tylko ekonomicznego, ale 
i gospodarczego z punktu widzenia polityki gospo-
darczej państwa jawią się w znacznie jaśniejszych 
barwach.

(Senator Jan Filip Libicki: Czy ja mogę dopytać, 
Panie Marszałku?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Czyli pan uważa, że z tych wszystkich powodów, 

które pan tu wymienił, warto zainwestować te 35 mi-
liardów zł, żeby dać LOT-owi takie możliwości, o któ-
rych pan powiedział. Tak?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Przede wszystkim warto zainwestować te 35 mi-

liardów, aby stworzyć dla mieszkańców Polski, dla 
przedsiębiorców w Polsce możliwość podróżowa-
nia w znacznie bardziej ekonomiczny, komforto-
wy i efektywny sposób niż obecnie. Warto jest 
zainwestować 35 miliardów zł, aby móc korzystać 
z zalet, jakie niesie ze sobą rozwój sektora lot-
niczego. A dodam, że zgodnie z danymi Komisji 
Europejskiej 1 miejsce pracy wygenerowane przez 
sektor lotniczy generuje 3 kolejne miejsca pracy 
w innych sektorach gospodarki, a 1 euro wygenero-
wane przez sektor lotniczy generuje 3 euro wygene-
rowane przez inne sektory gospodarki. Dodam do 
tego jeszcze, że zgodnie ze strategią dla lotnictwa, 
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(senator T. Grodzki) Teraz pytanie o opinię dotyczącą rozkrzyżowania 
2 pasów. Z tym wiążą się 2 problemy. Pierwszy to 
całkowite pominięcie tego, że poza węzłami, które 
blokują rozwój lotniska Chopina, mamy 285 tysięcy 
mieszkańców w obszarze ograniczonego użytkowa-
nia. To jest pierwszy element, który musimy brać 
pod uwagę. Pozwoliłem sobie w jednym z wywia-
dów zwrócić uwagę, że tak jak stawialiśmy ekrany 
w całej Polsce, żeby żyto sobie rosło w spokoju, tak 
zapewnijmy prawo do ciszy mieszkańcom Okęcia. 
Drugi element jest taki, że ograniczenia, które były-
by w trakcie prac budowlanych, musiałyby zakładać 
całkowite wyłączenie portu Chopina z ruchu lotnicze-
go, a jest to jedyny dworzec lotniczy, jaki w Polsce 
obsługuje ruch transferowy na taką skalę. Proszę 
uwzględnić też ten element, że na Mazowszu mamy 
bardzo duże problemy z przepustowością. Próbując je, 
nawet w dobrej wierze, rozładować poprzez rozbudo-
wę… blokowanie ruchu, który w zeszłym roku – tak 
jak powiedziałem, odpowiadając panu senatorowi 
Borowskiemu – wyniósł 17 milionów, i rośnie w tem-
pie do 22% rocznie. Z punktu widzenia rozwoju rynku 
to byłoby odebranie tlenu. Ja już nie mówię w tym 
momencie o narodowym przewoźniku, bo myślę, że 
on w jakiś sposób pewnie by sobie radził, ale z per-
spektywy rozwoju rynku lotniczego w Polsce byłby 
to scenariusz bardzo negatywny. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tak z ciekawości: czy mógłby pan 

powiedzieć, ile ten nasz narodowy przewoźnik ma 
samolotów? Bo chciałbym wiedzieć, jak to wygląda 
w stosunku do konkurencji.

Pan mówił o tym, że wzrośnie… Jeżeli chodzi 
o tę generację miejsc pracy itd., no to wszystko jest 
jasne, że gdzieś liczba tych miejsc wzrośnie, gdzieś 
może zmaleć. A co do liczby pasażerów, to jeżeli 
w Centralnym Porcie Komunikacyjnym tak to wszyst-
ko będzie wyglądało, to należy trochę się bać, a nawet 
bardzo bać się o porty regionalne.

I, Panie Ministrze, ostatnie moje pytanie, żeby już 
dzisiaj nie przeciągać. Chciałbym wrócić do kwestii 
mieszkańców – pewno nas słuchają – bo oni tam żyją 
i dla nich jest ważne, jak to wszystko wygląda. Chodzi 
mi o tę rezerwację obszaru inwestycji, której dokonuje 
się na wniosek spółki celowej. Tam jest taki zapis, że 
to nie dłużej jak na 2 lata… I ten okres, tych 2 lat, 
nie podlega przedłużeniu. Czyli kropka, nie ma… 
Ustawowo jest zapisane, że to nie będzie podlega-

No, tylko narodowy przewoźnik Węgier, Malév, 
upadł i jakoś Węgrzy nie zbankrutowali – podróżują, 
świetnie się podobno rozwijają.

Ale moje pytanie jest…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, przepraszam, bo na wszystkie 

te pytania są bardzo dobre odpowiedzi. Nie wiem, 
czy pan wie, że LOT musiał otworzyć bezpośrednie 
połączenia z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych, 
bo po upadku Maléva Węgry nie miały żadnego bez-
pośredniego połączenia do Stanów Zjednoczonych.

(Senator Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, wiem 
to doskonale. Zachowaliśmy się tak jak Lufthansa 
w stosunku do…)

A więc jestem przekonany, że pan minister na 
wszystkie te pytania po prostu odpowie.

Senator Tomasz Grodzki:
Ale moje pytanie główne dotyczy jednej rzeczy. 

Czy jest panu znana opinia warszawskich urbanistów, 
którzy mówią, że jeżeli rozkrzyżować by te pasy na 
Okęciu i wybudować podziemną czy nadziemną, czy 
dookoła kolejkę i drugi terminal po drugiej stronie, 
to to lotnisko by nam służyło następnych kilkadzie-
siąt lat, obsługując 40 milionów pasażerów – w tym 
obszarze otoczonym węzłami drogowymi, jak był 
pan łaskaw wspomnieć. Chciałbym zapytać, czy pan 
zna tę opinię.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Postaram się odnieść po kolei…
To, co mógłbym zaproponować, jeśli chodzi o do-

jazd z Centralnego Portu Komunikacyjnego, to 15-mi-
nutowe połączenie kolejowe, które…

(Senator Marek Borowski: Jak dojedzie.)
…jako że będzie to transport publiczny, uznajemy 

za znacznie bardziej atrakcyjne niż korzystanie z do-
tkniętej kongestią trasy A2. Oczywiście będziemy ro-
bili, co w naszej mocy, żeby rozładować węzeł kolejo-
wy… to znaczy, węzeł drogowy w pobliżu portu. A te 
36 km będzie można pokonać koleją bądź 39,5 km 
będzie można pokonać Trasą Armii Krajowej.
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(senator P. Florek) czasowy, to tutaj sytuacja wygląda trochę lepiej, niż 
pan senator wskazał.

Teraz pytanie, jak następuje ustalenie ceny. 
Potrzebowaliśmy pewnego instrumentu, który 
umożliwi nam, w okresie tego przygotowywania się 
do decyzji lokalizacyjnej, konsensualne nabywanie 
gruntów. Korzystamy z usług rzeczoznawców ma-
jątkowych, ustawa przewiduje w tym zakresie pewne 
procedury. A w zakresie, w jakim nie dojdziemy do 
porozumienia, tzn. jeśli aż do momentu decyzji loka-
lizacyjnej strony nie dojdą do porozumienia, to tereny, 
które są objęte decyzją lokalizacyjną, przechodzą 
w dniu wydania decyzji na rzecz Skarbu Państwa, 
a wojewoda ustala w tym zakresie odszkodowanie, 
w sposób analogiczny do tego, jak to ma miejsce 
w przypadku innych specustaw. Ale cała ustawa jest 
nakierowana na to, aby w jak największym stopniu 
zapewnić konsensualne rozstrzyganie, rozwiązywa-
nie tego typu kwestii.

(Senator Piotr Florek: Mogę uzupełnić?)
(Senator Władysław Komarnicki: Ale po co?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, troszeczkę się nie zgadzam. 

Może jedna sprawa. Przeczytam panu art. 46 ust. 1. 
„Z dniem doręczenia zawiadomienia o wydaniu de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
Centralnego Portu Komunikacyjnego wszczyna się 
postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania 
z tytułu wywłaszczenia nieruchomości”. Czyli jasno 
jest napisane, że dopiero z dniem doręczenia zawia-
domienia o wydaniu decyzji. Czyli patrzymy w per-
spektywie, kiedy ta decyzja będzie. No, dzisiaj nie 
wiadomo, jaki będzie termin, bo decyzje środowisko-
we i inne itd., to wszystko może się przesunąć w cza-
sie… I dopiero w tym momencie można rozpocząć 
rozmowy – albo wykup na tej zasadzie, o której pan 
mówi, że rozmawiamy, dyskutujemy, uzgadniamy, 
doszliśmy do porozumienia, okej, albo, jeżeli nie do-
chodzimy do porozumienia, to wtenczas wojewoda, 
patrz: wywłaszczenie nieruchomości, wycena nieru-
chomości przez rzeczoznawcę i dopiero wtedy… I to 
wszystko oczywiście, jak wiadomo z doświadczeń, 
które mamy przy budowie autostrad itd., trwa latami. 
To nie jest tak, że to się zrobi raz, dwa, trzy. Cały czas 
jest ten problem, że państwo mówicie o tym, że za 
9,5 roku będą wybudowane drogi, koleje… No, na po-
siedzeniu komisji też mówiliśmy, że 67 miliardów zł 
jest na koleje, my o tym wiemy. Ale, Panie Ministrze, 
nie ma żadnych szans w tej perspektywie, żeby zrobić 
to, co pan mówi, żeby kolej wybudować w tamtym 

ło przedłużeniu. Wiemy teraz, jak wygląda proces 
wybierania decyzji lokalizacyjnych. Wiemy o tych 
decyzjach, które muszą być podjęte, są nieodzowne, 
powiedział pan o tej decyzji o ochronie środowiska, że 
to kwestia około półtora roku… Och, jakby tak szczę-
śliwie się złożyło, to byłoby świetnie. No ale tam są 
też podziały geodezyjne, jest scalanie gruntów itd. To 
wszystko musi być przygotowane, żeby można było 
wydać decyzję lokalizacyjną. No i w tym momencie 
mamy cały czas te grunty zablokowane, są obostrze-
nia, no i pewno wszyscy tam będą pytać, jak długo to 
będzie trwało. I teraz pytanie: czy decyzja lokaliza-
cyjna zostanie wydana w takim czasie, że ten termin 
nie minie? No, dzisiaj to oczywiście bardzo trudno 
przewidzieć, ale moim zdaniem na 99% jest ryzyko, 
niebezpieczeństwo, że ten termin wydania decyzji 
lokalizacyjnej zostanie przekroczony. I w związku 
z tym pojawi się pierwszy problem.

A drugi problem: jeżeli chodzi o samą wycenę 
– bo państwo będziecie tam… No, to będzie spółka 
celowa, pan będzie tylko tego pilnował… I będzie 
sprawa ustalenia ceny wykupu tych gruntów. No 
bo my mówimy o bardzo dużym obszarze. To nie 
są jakieś inwestycje krótkie, liniowe itd. Mówimy 
tu o kilku tysiącach hektarów. W związku z tym 
czasu wymaga też to, żeby prowadzić te rozmowy, 
robić ustalenia itd. No ale wszyscy będą oczekiwać 
odpowiedzi, jak to będzie, jeżeli chodzi o wycenę. 
Bo tutaj też jest ta zmiana… Ta rezerwacja to jest 
pierwsza sprawa, w porównaniu z innymi ustawa-
mi, a druga to jest to, że rzeczoznawca majątkowy 
nie będzie wyceniał każdej działki, tak jak to do 
tej pory wygląda w specustawach, tylko będzie to 
robione na innych zasadach. A więc czy mógłby 
pan wyjaśnić to, w jaki sposób będą prowadzone te 
rozmowy, kiedy dojdzie do wywłaszczeń, no i jak to 
będzie ustalane, jeżeli chodzi o propozycje cenowe? 
Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Pierwsze krótkie sprostowanie: nie mówimy 

o okresie 2 lat, ale 2 plus 2 lata. 2 lata to jest okres 
obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów, 
które wskaże teren, maksymalny teren, który będzie 
objęty… To jest art. 28. I to jest wydawane na 2 lata. 
I 2 lata to jest rzeczywiście element zarządzenia re-
zerwacyjnego wojewody, które jest już ograniczone 
do 2 konkretnych lokalizacji, na których przeprowa-
dzone są badania środowiskowe i jest przeprowadza-
ny również wykup. Tak więc jeśli chodzi o margines 
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(senator P. Florek) W sumie ja mam tyle pytań, że już nie wiem, które 
zadać… Ale może zacznę od tego, o czym pan mó-
wił. Proszę o wyjaśnienie jeszcze kwestii tej nazwy. 
Powiedział pan o nazwie „Port «Solidarność»” i że to, 
że tak się nazywa port w Szczecinie, to nie szkodzi. 
Proszę wytłumaczyć, co pan ma na myśli, komu nie 
szkodzi, czy zlikwiduje się jedną z tych nazw, czy 
obie będą funkcjonowały i nie będzie z tym żadnego 
problemu.

Druga sprawa, o którą chciałabym zapytać. Użył 
pan określenia „nasz ruch etniczny do Ameryki 
Północnej”. Co to znaczy? Co pan miał na myśli?

I teraz jeszcze kwestia tych konsultacji. Ja zgru-
puję te pytania, żeby już później nie zabierać w ra-
mach pytań głosu. Powiedział pan – w odpowiedzi 
na pytanie o porty regionalne – że jest pan w kontak-
cie z portami regionalnymi. No, wie pan, w tej chwili 
rząd jest np. w kontakcie z osobami protestującymi 
w Sejmie… Bycie z kimś w kontakcie nie oznacza, 
że problem jest rozwiązany i wszyscy są zadowoleni. 
Prawda? Bardzo proszę powiedzieć, jaka jest opinia 
– po tych konsultacjach społecznych – tych portów 
lotniczych, jaka jest opinia samorządów, które są 
właścicielami portów regionalnych, i jaka jest opinia 
samorządu warszawskiego, głównego zaintereso-
wanego i ewentualnej głównej ofiary budowy tego 
portu? Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Może rozpocznę od pierwszego zagadnienia, 

które pani senator przedstawiła, a chodzi o port 
„Solidarność”. NSZZ „Solidarność”… Nazwa 
„Solidarność” i oznaczenie zarówno w systemach 
IATA, jak i we wszelkich innych… Nic nie stoi na 
przeszkodzie temu, aby to przedsięwzięcie, aby 
Centralny Port Komunikacyjny uzyskał nazwę 
„Solidarność”. Solidarność jako idea, solidarność 
jako pewna wartość i pewna misja, która jest zadana 
temu przedsięwzięciu… Ani nie ma tutaj tożsamości 
znaczeniowej, ani nie ma w tym zakresie żadnych 
komplikacji z punktu widzenia prawa. Tak że pragnę 
uspokoić tutaj wszystkie osoby, które niepokoją się 
ze względu na nazwę, którą wybraliśmy.

Druga kwestia, ruch etniczny. Ruch etniczny jest 
to pojęcie używane bardzo często przy transporcie 
lotniczym. To jest pojęcie, które jest używane nie-
jako w odróżnieniu od ruchu biznesowego, od ruchu 
turystycznego, które wiąże się…

(Senator Barbara Zdrojewska: A co to znaczy 
„polski ruch etniczny do Stanów Zjednoczonych”? 
Co to konkretnie… Przepraszam, ale po prostu nie 
mam takiej wiedzy i proszę o wyjaśnienie.)

miejscu. To jest niemożliwe, bo to są 3 lata. Każdy 
proces inwestycyjny związany z przygotowaniami, 
nawet na mocy tej decyzji, zgodnie ze specustawą, 
wymaga czasu. Nie jest to realne, nie jest to możliwe 
w tej perspektywie, żeby z tamtych pieniędzy skorzy-
stać nawet na kolej, nie wspomnę o innych drogach, 
o których pan mówi. Czyli spięcie tego wszystkiego 
nawet teoretycznie jest naprawdę niemożliwe, dlatego 
ten termin, który państwo podajecie – ja z góry zapo-
wiadam, że jeszcze na ten temat będę mówił – wydaje 
się kompletnie nierealny. Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:

Odniosę się najpierw do kwestii finansowania 
z obecnej perspektywy, czyli do tego, co było na 
końcu. My mamy świadomość i nie aplikujemy, aby 
inwestycje, które państwu przedstawiłem, były po-
krywane z obecnej perspektywy unijnej. Tutaj środki 
zostały już zaalokowane, mamy Krajowy Program 
Kolejowy i tutaj mamy pewne strategiczne doku-
menty rządowe, które określają, w którym kierunku 
wysiłek inwestycyjny naszego państwa pójdzie. A to, 
o czym będziemy mówić, to fundusze unijne zwią-
zane z kolejną perspektywą unijną i wydatki, które 
dla realizacji tego rodzaju inwestycji będą na gruncie 
nowej perspektywy unijnej ponoszone.

A teraz art. 46. Art. 46 ustawy nawiązuje do spo-
sobu funkcjonowania innych specustaw. Ale pragnę 
podkreślić, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, 
gdy strony w toku negocjacji nie dojdą do porozumie-
nia, czyli aż do momentu wydania decyzji lokalizacyj-
nej spółce celowej nie uda się nabyć nieruchomości. 
Wówczas następuje rzeczywiście normalne postępo-
wanie, w drodze którego ma zostać dokonane ustale-
nie odszkodowania, nie wywłaszczenie, ale ustalenie 
odszkodowania za wywłaszczenie, które następuje 
ex lege w momencie wydania decyzji lokalizacyj-
nej. Innymi słowy, obu stronom powinno zależeć na 
tym, żeby zawrzeć umowę przed wydaniem decyzji 
lokalizacyjnej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
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(pełnomocnik rządu M. Wild) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Ja może wyczytam senatorów, którzy się jeszcze 

zapisali do zadania pytania: senatorowie Czerwiński, 
Kopeć, Komarnicki, Czarnobaj, Augustyn, Grodzki 
i pani senator Sztark.

Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

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

mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy kwestii związanych 
z obronnością. O Centralnym Porcie Komunikacyjnym 
bardzo entuzjastycznie wypowiedział się niedaw-
no były dowódca amerykańskich wojsk lądowych 
w Europie. Proszę troszeczkę przybliżyć tę kwestię. 
Jest też pytanie szczegółowe z tym związane. W sa-
mym tekście ustawy jest co prawda mowa o ministrze 
obrony narodowej, o konsultowaniu… No, on powi-
nien konsultować kwestię lokalizacji portów, czyli to, 
gdzie port powstanie. A nie widziałem jego, że tak 
powiem, immanentnego, naturalnego udziału, jeżeli 
chodzi o to, co ma powstać, co będzie budowane. Co 
pan może ewentualnie powiedzieć w tym zakresie?

Druga kwestia dotyczy Warszawy. Tutaj przed 
chwilą o tym mówiliśmy. Na pewno tych 285 tysięcy 
zyska, bo będzie miało spokój, a ponadto zyska też 
miasto, bo przestaną obowiązywać pewne ograni-
czenia architektoniczno-urbanistyczne. A dodatko-
wo przecież coś po zlikwidowanym, jak rozumiem, 
porcie Chopina pozostanie. Pozostanie grunt, bar-
dzo dobrze położony. Jakby pan mógł określić, ile 
ten grunt będzie wart i co chcecie pozostawić… Bo 
pan powiedział, że tam może pozostać port, lotnisko 
wojskowe oraz… nie wiem, czy cargo także. Proszę 
to określić. I kiedy będzie ewentualna decyzja? Bo 
miasto może na tym zyskać, mogą zyskać miesz-
kańcy miasta. Musi pan uspokoić tylko jedną grupę 
mieszkańców Warszawy: tych, którzy często latają. 
Proszę przybliżyć, czym najszybciej będzie można 
się dostać z centrum Warszawy do portu lotniczego. 
Czy to rzeczywiście aż tak pogorszy sytuację tych, 
którzy często latają?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Pierwsze pytanie, wizyta w Polsce byłego główno-

dowodzącego sił NATO w Europie i kwestie obron-
ności. Centralny Port Komunikacyjny może stanowić, 
jak mocno wybrzmiało w czasie mojego spotkania 
z generałem Benem Hodgesem, jeden z punktów 
wejścia dla wojsk NATO w Europie. Ta kwestia 

To jest odwiedzanie rodziny, która wyemigrowa-
ła do Stanów Zjednoczonych, utrzymywanie i pie-
lęgnowanie więzów rodzinnych. To jest ruch, który 
sprawia, że połączenia z Rzeszowa do Nowego Jorku 
są bardzo rentowne. Staram się to tak obrazowo wy-
tłumaczyć…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja rozu-
miem tę rentowność latania Polaków do Stanów 
Zjednoczonych, to jest zupełnie oczywiste, tylko nie 
rozumiem nazwy „ruch etniczny”, no kompletnie… 
Ale to już nieważne. Proszę jeszcze na to pozostałe 
pytanie odpowiedzieć.)

Tak. Projekt, który procedujemy, jest projek-
tem rządowym. Został poddany ocenie Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu i ta opinia jest po-
zytywna. Tak że opinia o tym projekcie jest po-
zytywna. Kiedy mówię o tym, że pozostajemy 
w dialogu z portami regionalnymi, to mam na 
myśli, że… Nie chcę oczywiście zastępować pana 
prezesa Tomasika, który wypowiada się w imieniu 
portów regionalnych. Mogę tylko skomentować, że 
z dotychczasowych kontaktów ze stowarzyszeniem 
portów regionalnych wynika, że porty regionalne 
upatrują w tej inwestycji swojej szansy. Nie mamy 
ani jednej wypowiedzi portów regionalnych jako 
stowarzyszenia, która mówiłaby: to jest bezsensow-
na z naszego punktu widzenia i szkodliwa inwe-
stycja. Mówię o tym, że pozostajemy w kontakcie, 
ponieważ uważam, że partycypacyjny model inwe-
stowania, według którego chcemy działać, powi-
nien polegać na tym, że wsłuchujemy się w głosy 
różnych interesariuszy. Jednymi z interesariuszy 
są inni przedstawiciele branży lotniczej, w tym 
również porty regionalne.

Opinia samorządu Warszawy… Tutaj, jak mi 
się wydaje, warte podkreślenia jest też to, że 
mamy świadomość tego, że ruszamy z tą inwesty-
cją w dosyć trudnym momencie, to znaczy w mo-
mencie wyborczym, w którym bardziej kalkuluje 
się, że tak powiem, działać na sporze, niż działać 
na dyskusji. Jest to o tyle niezrozumiałe, że to, 
co staje się obecnie pewnym zarzewiem debaty 
samorządowej, nie leży w kompetencjach samo-
rządu. W mojej ocenie decyzja o tym, aby port 
Chopina przenieść w miejsce, gdzie ruch lotniczy 
będzie się mógł w sposób nieskrępowany rozwi-
jać, jest korzystna, dobra dla Warszawy. Wiem, 
że kilku kandydatów, 2 kandydatów związanych 
ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej uważa 
inaczej. Ale jest to o tyle szczególna sytuacja, że 
decyzje w tym zakresie nie należą do kompetencji 
prezydenta Warszawy. Port Chopina nie jest por-
tem regionalnym, jest portem, który służy całej 
Rzeczypospolitej. Dziękuję.
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(pełnomocnik rządu M. Wild) miejscowości Okęcie. Dzisiaj Warszawa zbliżyła się 
do lotniska. Dzisiaj lotnisko zaczęło być uciążliwością 
dla mieszkańców Warszawy i za zupełnie naturalne 
uznajemy zrobienie dalszego kroku. O tym, co moż-
na… w jaki sposób można zagospodarować tereny 
polotniskowe świadczy nie tylko przykład naszego 
Pola Mokotowskiego, które stanowi już dosyć istotny 
element warszawskiego krajobrazu, ale również cen-
trum konferencyjne, które powstało na terenie daw-
nego portu lotniczego Monachium, czy też dzielnica, 
która powstała na terenach dawnego portu lotniczego 
w Denver. Jest to całkowicie naturalny proces, który 
w dodatku pozwala wykorzystać unikalną szansę, 
żeby 650 ha mogło zostać zaplanowane i zagospo-
darowane w przemyślany sposób. Z perspektywy 
Warszawy traktujemy to bardziej jako szansę niż 
zagrożenie. Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, chciałbym zadać tylko krótkie py-

tanie. Kiedy będzie ewentualnie decyzja w sprawie 
pozostawienia lub nie portu wojskowego, lotniska 
wojskowego właśnie na Okęciu?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta wówczas, 

kiedy rząd będzie do jej podjęcia gotowy. Dobrze by 
było, żeby została podjęta przed ukończeniem stu-
dium wykonalności, aczkolwiek oczywiście w sytu-
acji, w której przenosimy cały ruch cywilny do portu 
„Solidarność”, decyzje w tym zakresie nie rzutują 
na opłacalność, na wykonalność samego przedsię-
wzięcia. Ale im szybciej zostanie podjęta, tym lepiej. 
Ostatni moment, w naszej ocenie, na podjęcie takiej 
decyzji, to jest co najmniej 2 lata przed przeniesie-
niem ruchu lotniczego do portu „Solidarność”, tak 
aby mogły ruszyć ewentualne prace adaptacyjne, żeby 
przygotować się do ewentualnych prac adaptacyjnych, 
czyli do tego lotniskowego życia po życiu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, spółka celowa – tak zrozumiałem 

pańską wypowiedź – będzie zasilona przez Skarb 
Państwa 35 miliardami zł. Jest to, jak rozumiem, 

wiąże się zresztą z jednym z podstawowych man-
kamentów infrastruktury i jest jednym z wyzwań, 
które stoją przed nami, jako przed Rzecząpospolitą, 
jeśli chodzi w ogóle o strategię rozwoju transpor-
tu. Transport wojska… Oczywiście, nie żyjemy już 
w czasach, w których pociągi pancerne wygrywały 
wojny. Żyjemy w czasach, w których transport cięż-
kiego sprzętu umożliwia, również drogą kolejową, 
szybkie przerzucanie i logistykę na potrzeby ewen-
tualnego konfliktu i pełni znaczne funkcje odstra-
szające. Z tego powodu Unia Europejska pod koniec 
marca tego roku przyjęła dokument, o którym po-
zwoliłem sobie mówić wcześniej, czyli tzw. action 
plan on military mobility, zgodnie z którym jednym 
z priorytetów transportowych Unii Europejskiej jest 
zwiększenie mobilności w tym zakresie. Lotniska, 
zwłaszcza duże lotniska przystosowane do obsługi 
największych samolotów, zapewniają w tym zakresie 
bardzo daleko idącą przewagę w razie ewentualne-
go konfliktu. I nawet ewentualne niszczenie lotnisk 
czy budynków terminalowych na wypadek wojny nie 
zmniejsza ich użyteczności militarnej na tyle, aby 
traciły one swoją atrakcyjność dla wojsk sojuszni-
czych. Dlatego wypowiedź gen. Hodgesa traktujemy 
jako wypowiedź bardzo istotną, traktujemy ją jako 
punkt wyjścia do dalszych prac nad wypracowaniem 
takich standardów, w ramach których Centralny Port 
Komunikacyjny będzie powstawał, standardów, które 
będą również podnosić jakość naszego przygotowania 
na wypadek wojny.

Druga kwestia dotyczyła 285 tysięcy mieszkań-
ców Warszawy. Rzeczywiście tyle mieszkańców 
mieszka w obszarze ograniczonego użytkowania 
portu Chopina. Oznacza to, że tyle mieszkańców jest 
dotkniętych uciążliwościami związanymi z funkcjo-
nowaniem tego portu. I dla nich jest to szansa. Dojazd, 
który zakładamy, ponieważ preferujemy… I jednym 
z celów, który chcemy osiągnąć, jest zachęcenie lu-
dzi do korzystania z kolei. Tak więc gwarantowa-
ny i przewidywany dojazd, który chcemy zapewnić 
mieszkańcom Warszawy, to jest dojazd za pomocą 
sieci kolejowej, to jest dojazd do tego portu z Dworca 
Centralnego w ciągu 15 minut, czyli w czasie, po-
wiedziałbym, porównywalnym z czasem, w jakim 
obecnie można dostać się do Lotniska Chopina.

Wreszcie kwestie zagospodarowania obszarów po-
łożonych na terenie portu Chopina, tj. 650 ha. Mamy 
świadomość tego, że decyzje w tym zakresie są przed 
nami. Ale chciałbym bardzo mocno podkreślić szanse 
dla Warszawy, które również się z tym wiążą. Nigdy 
dość powtarzania. Przed wojną mieliśmy lotnisko po-
łożone bardzo blisko Warszawy. To było lotnisko po-
łożone na polach mokotowskich. W ramach rozwoju 
Warszawy lotnisko przeniesiono do podwarszawskiej 
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(senator W. Komarnicki) do bilansu inwestycji, które są nierentowne z finan-
sowego punktu widzenia. To jest myśl, która nam 
przyświecała.

Dalej: „projektuj i wybuduj”. Czy rzeczywiście 
celowe jest zmierzanie do systemu „projektuj i wy-
buduj”? Jesteśmy świadomi tego, że na świecie jest 
może 5 pracowni architektonicznych, które są w sta-
nie podołać takiemu wyzwaniu.

(Senator Władysław Komarnicki: I zgoda abso-
lutna.)

Jest ich niewiele, może 5. Mówimy o przedsię-
wzięciu, które łączy w sobie przedsięwzięcie na mia-
rę Berlin Hauptbahnhof, który jest dworcem, gdzie 
krzyżują się połączenia na linii wschód – zachód 
i północ – południe, z lotniskami, które mogą być 
następnie stopniowo rozwijane, najnowocześniej-
szymi lotniskami na świecie. Lista jest tutaj bardzo 
krótka.

Jakie są ryzyka związanie z formułą „projektuj 
i wybuduj”? Formuła „projektuj i wybuduj” ma tę 
zaletę, że uwalnia nas od przeciągania liny między 
projektantem a wykonawcą, kiedy to projektant zwa-
la na wykonawcę, że coś było robione nie według 
projektu, a wykonawca mówi „to nie nasza wina, 
my robiliśmy tak, jak było w projekcie, a projekt był 
niewłaściwy”.

Jest coś, co traktujemy jako pewne zagrożenie 
i czego ustawa nie rozstrzyga. Chodzi o pytanie o ry-
zyko optymalizacji. Po przyjęciu pewnego ogólnego 
projektu firma, która podejmuje się zrealizowania 
inwestycji w formule „projektuj i wybuduj” w ra-
mach ściśle określonej kwoty, może mieć skłonność 
do tego, żeby dokonywać pewnych optymalizacji 
kosztowych. To jest wyzwanie, przed którym stoimy, 
i to jest sprawa, której nie można przesądzić w usta-
wie. To jest wyzwanie dotyczące stworzenia takiego 
systemu nadzorczego, aby prosta, łatwo rozliczalna 
infrastruktura mogła być wybudowana w systemie 
„projektuj i wybuduj”.

Skoro poruszamy się w obszarze standardów… 
O ile ustalenie nośności pasa startowego jest usta-
leniem zero-jedynkowym i nie ma tutaj miejsca na 
optymalizację kosztową, o tyle inwestycje w termi-
nal… Czy terminal jest wygodny dla pasażerów? 
Jak to zmierzyć? Jak później – to jest prawnicze 
skrzywienie związane z moją ścieżką zawodową 
– toczyć proces albo nie doprowadzić do procesu 
związanego z tym, czy zadanie postawione przed 
wykonawcą zostało zrealizowane prawidłowo, czy 
nie?

(Senator Władysław Komarnicki: Wszystkie takie 
sprawy kończą się arbitrażem międzynarodowym. 
Obaj wiemy, że tak jest. I tak będzie.)

Budowa Stadionu Narodowego na szczęście się 
tak nie skończyła. Możemy być z tego dumni jako 
państwo. Dziękuję.

ogromna suma, ale zdążyłem się dowiedzieć w trak-
cie pańskiej wypowiedzi, że te pieniądze będą z Unii 
Europejskiej. Pan obserwuje życie polityczne i wie, że 
może być taka sytuacja, że nie będzie tych pieniędzy 
na port lotniczy. Moje pytanie jest takie: czy ta inicja-
tywa, ta wielka inwestycja narodowa, bo tak wypada 
dzisiaj mówić, będzie wtedy wdrożona i czy państwo 
jest zdeterminowane, żeby zrealizować ją z budżetu? 
To jest moje pierwsze pytanie.

I drugie moje pytanie. Czy państwo na posiedzeniu 
Rady Ministrów – to jest bardzo ważne pytanie – lub 
być może u pana w ministerstwie zastanawialiście 
się… Bo obaj wiemy, a ja w inwestycjach siedzę kil-
kadziesiąt lat, że żadna polska firma nie jest w stanie 
ani tej infrastruktury, ani tego lotniska zrealizować. 
I czy państwo macie taką koncepcję, że przyjdzie 
koncern – hipotetycznie, nie chcę wymieniać nazwy 
– który ma przeroby w miliardach euro, zaprojektuje 
to według koncepcji Rady Ministrów lub pańskiego 
resortu, a spółka w imieniu Skarbu Państwa będzie to 
nadzorować, czyli inaczej mówiąc, będzie to w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj”, czy też będzie to roz-
członkowane i będzie to robione etapami?

A swoją drogą, jak się przysłuchuję kolejną go-
dzinę pańskim wypowiedziom, to gdybym był pre-
mierem, zrobiłbym pana szefem tej spółki, bo panu 
wszystko wychodzi. Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, pierwsze 

pytanie: czy z budżetu?
(Senator Władysław Komarnicki: Gdyby tak się 

stało, że…)
Tak, gdyby.
Decyzja w tym zakresie nie została podjęta, pra-

gnę to podkreślić z całą mocą. W sytuacji… Funkcja 
spółki celowej powoływanej na podstawie ustawy, 
co pragnę podkreślić, to jest koordynacja działań, 
które będą podejmowane również przez PKP PLK 
czy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
I w tym zakresie, jeżeli będziemy przewidywać po-
dzielenie się zyskami – no i ryzykiem, co tu dużo 
mówić, bo tak jest zawsze w przypadku inwestycji 
– w przypadku portu „Solidarność,” czyli tej części 
dochodowej, nastawionej na finansową stopę zwro-
tu… Wydaje nam się, że jeżeli będziemy gotowi do 
tego, bardziej celowe będzie wówczas wyodrębnienie, 
po prostu powołanie spółki, która zajmowałaby się 
tą dochodową inwestycją. Ma to tę zaletę, że spółka, 
patrząc z finansowego punktu widzenia, nie bierze 
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się innymi środkami, częste kontrole, kwestia bezpie-
czeństwa. No, podaje się te zagrożenia i stąd też ta we-
ryfikacja. Ale co jest ważne? W założeniach z 2010 r. 
mówi się, że będziemy mieli 70 milionów pasażerów 
pod warunkiem, że w tym roku – mówię o roku 2030 
– osiągniemy poziom rozwoju Francji, jeśli chodzi 
o PKB. Mówi się też o tym, że Unia zmieni swoje 
priorytety, dając więcej wsparcia dla lotnictwa aniżeli 
dla dróg kolejowych. I jest też taka opinia, że Polska 
jest tak ukształtowana, że jednak rozwijanie szybkich 
kolei jest bardziej efektywne i przyszłościowe dla 
nas. To są tego rodzaju zastrzeżenia. Czy państwo 
braliście je pod uwagę? Przede wszystkim interesuje 
mnie ta pierwsza część. Czy państwo byliście otwarci 
na dyskurs na temat tego swojego projektu? Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Odniosę się do tej pierwszej kwestii. Zadanie, 

które zostało nam postawione, to weryfikacja tego, 
co wiemy, i rozstrzygnięcie na podstawie zgromadzo-
nych danych, zgromadzonych analiz, czy jesteśmy 
gotowi do podjęcia decyzji, innymi słowy czy wyda-
rzyły się takie zdarzenia, które by zdezaktualizowały 
rekomendacje, które pochodziły z roku 2003, 2005 
i 2010, rekomendacje z tych 3 opracowań, z tych 3 
studiów wykonalności. W naszej ocenie takie zda-
rzenia nie nastąpiły i z tego powodu nasza metodolo-
gia opierała się na skonfrontowaniu naszego punktu 
widzenia z opinią doradcy technicznego, tak jak to 
miało miejsce w przypadku kwestii lokalizacyjnych. 
A więc zaproponowaliśmy rozwiązanie dotyczące 
lokalizacji i zweryfikowaliśmy, czy sposób, który 
proponujemy, jest metodologicznie prawidłowy, skon-
frontowaliśmy go z wiedzą ekspercką, i po uzyskaniu 
potwierdzenia, że to jest dobry kierunek, nadaliśmy 
temu dalszy tok, czego efektem jest uchwała Rady 
Ministrów z 7 listopada.

Trudno jest mi tak do końca komentować wyniki 
ekspertyz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To, co mogę 
powiedzieć, nie próbując ingerować w kompetencje 
ULC… Bo wydaje mi się, że to jest, bardzo dobre 
zresztą, pytanie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To 
wydaje mi się bardzo istotne. Zobaczmy, że rzeczywi-
ście jesteśmy teraz na etapie bardzo dużej koniunk-
tury na rynku lotniczym, o czym świadczą setki sa-
molotów wąsko- i szerokokadłubowych kupowanych 
przez linie lotnicze. Dane, o których mówiliśmy, dane, 
które pozyskujemy od IATA, utwierdzają nas w prze-
konaniu, że ta koniunktura się utrzymuje. Zresztą na-
wet gdyby nastąpiło załamanie koniunktury… Proszę 
zwrócić uwagę, że po wzroście rok do roku sięgają-
cym 1/4 – bo 22% to niemal 1/4 – Lotnisko Chopina 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ażeby drugi 

raz nie zabierać głosu – pan marszałek nie wpisze 
mnie więcej na listę – zadam 2 czy 3 pytania, a potem 
będzie koniec.

Panie Ministrze, chodzi mi o dokument z 17 mar-
ca 2017 r. Jeżeli nie byłoby kłopotem przesłanie go 
lub przesłanie adresu strony, na której mógłbym go 
odnaleźć… To taka prośba, bo szukam, szukam i nie 
mogę znaleźć. To jest prośba, którą mam do pana. 
Ministerstwo może sprawić mi przyjemność i ułatwić 
sprawę albo będę szukał dalej.

Wracam do kwestii tego dokumentu. Panie 
Ministrze, czy mógłby pan minister powiedzieć… 
Decyzja Rady Ministrów z 7 listopada jest, jak rozu-
miem, pokłosiem tegoż dokumentu. I mnie interesu-
je kwestia tego dokumentu. Czy pan minister robił 
spotkania? Czy są opinie, kooperaty? Czy była jakaś 
dyskusja w gronie fachowców, ale również laików? 
Kwestia otwartości pracy nad dokumentem przy pod-
jęciu decyzji to jest jeden z fundamentów podejmo-
wania decyzji. Czy ten dokument powstał na bazie 
tego, co było robione w latach 2003–2010? Państwo 
stworzyliście taki dokument i on trafił pod obrady 
Rady Ministrów. Czy jest jakiś kooperat w tym za-
kresie? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze. Mówił pan o licz-
bie osób, które będą korzystały… Nie mówię o central-
nym porcie, tylko o przewozach lotniczych w Polsce. 
Jeszcze w 2015 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego mówił, 
że w 2030 r. będzie to maksymalnie 65 milionów. 
Po 2 latach mówił, że będzie jednak koło setki. Czy 
to jest jednorazowy wzrost, czy co 3 lata będziemy 
zwiększali tę liczbę? Skąd ta liczba się wzięła? Czy 
pan minister wie? Pytam, ale pan minister niekoniecz-
nie musi wiedzieć.

Ostatnie pytanie, Panie Ministrze. W opracowa-
niach, szczególnie z 2010 r., o których pan mówi, znaj-
dujemy pewne rzeczy dotyczące wątpliwości. Mnie 
chodzi o to, żeby pan minister powiedział, czy one 
były brane pod uwagę, czy państwo je odrzuciliście. 
Pomocny będzie ten dokument z marca 2017 r. Jeśli 
można, proszę o komentarz.

Mówi się, że plan dotyczący 70 milionów przewo-
zów pasażerskich w 2030 r. będzie trudny do zrealizo-
wania i że – mówię o tych kooperatach, opiniach – au-
tentyczna liczba osób, które będą przewożone w roku 
2030, to około 30 milionów, a w 2050 r. wyniesie ona 
około 50 milionów. I podaje się tutaj następujące za-
grożenia: rozwój internetu, łatwość komunikowania 
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(pełnomocnik rządu M. Wild) towne połączenia, które już dzisiaj są obsługiwane 
z portów regionalnych, ale też znajdą miejsce te 
połączenia, na które pasażerów trzeba zebrać z ca-
łej Rzeczypospolitej, a być może i z całego regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuje bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja tak pozwoliłem sobie krzyk-

nąć… Dobrze, że mówimy o inwestycji długofalowej, 
bo grzechem polskiej polityki jest to, że nie myśli-
my o dalszej przyszłości, ale drugi grzech polega 
na tym, że nie widzimy wszystkich polityk naraz. 
Krzyknąłem, że będzie mniej, ponieważ roczny de-
ficyt systemu emerytalnego jest niemalże dwukrotnie 
większy niż pieniądze, które są potrzebne na budo-
wę tego przedsięwzięcia. Roczny deficyt! A będzie 
on jeszcze większy w sytuacji emerytur, które będą 
znacznie niższe w stosunku do płacy. Pan zapewne 
o tym wie. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego 
Polacy mniej latają. Otóż nie dlatego, że się boją sa-
molotów, tylko dlatego, że ich na to nie stać. A więc 
jeżeli nie będziemy widzieć polityk w całości i jeżeli 
będzie prowadzona przez ten sam rząd taka polityka 
jak teraz – dezaktywizacji zawodowej i wzrostu licz-
by nieczynnych zawodowo emerytów – to pieniędzy 
na tę inwestycję nie będzie ani też nie będzie tych 
pasażerów, na których państwo liczycie.

Chciałbym, żeby pan minister na moje pytanie, 
które polega na tym… Chciałbym, żeby pan może 
przedstawił na piśmie decyzję, którą podjęła Platforma 
Obywatelska w zakresie likwidacji Lotniska Chopina, 
bo była pewna sprzeczność w tym, co pan mówił. 
Najpierw mówił pan, że decyzji nie podjęto i wrzu-
cono to na półkę, a potem, że jednak decyzję podjęto. 
A więc to taka ciekawostka. Może mógłbym to dostać 
na piśmie.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Okej, dobrze, to może ja od razu…)

Ale chciałbym też panu powiedzieć, że pamię-
tam tę dyskusję z tamtych lat. I warto by było za-
dać sobie pytanie, dlaczego tej decyzji nie podjęto. 
Otóż nie podjęto dlatego… Między innymi, było 
wiele powodów, już pomijam to, że były to inne 
realia gospodarcze. Ale nie podjęto między innymi 
dlatego, że wielu analityków twierdziło, że jest na 
to już za późno ze względu na budowę potężnego 
lotniska berlińskiego. Chciałbym, żeby pan do tego 
się odniósł. To nowe lotnisko a Brandenburgia… 
Według tamtych ocen miała ona spychać nas tutaj 

obsłuży w tym roku ponad 17 milionów pasażerów. 
Zobaczymy, być może będzie ich 18, 19 milionów, być 
może jeszcze więcej. Już w przypadku, gdy Centralny 
Port Komunikacyjny obsługiwałby 25 milionów pasa-
żerów, mówilibyśmy o rentowności przedsięwzięcia. 
Patrząc z perspektywy istniejącego rozwoju rynku 
lotniczego, uznajemy to założenie za bardzo ostrożne. 
Dlatego Centralny Port Komunikacyjny musi mieć 
rezerwę stworzoną na wypadek nieskrępowanego 
rozwoju także w przyszłości – i stąd ta mityczna licz-
ba 100 milionów pasażerów, do których obsługi port 
musi być gotowy. Nie podejmujemy decyzji, że port 
lotniczy obsłuży 100 milionów pasażerów – nie mamy 
takiej władzy i byłoby to szaleństwem, zwłaszcza że 
porty lotnicze rozwijają się w sposób etapowy. Ale 
mamy świadomość tego, że rozmiar pierwszego eta-
pu rozbudowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
który obejmuje 40–45 milionów pasażerów, jest bez-
piecznym ulokowaniem pieniędzy.

Zagrożenia braliśmy pod uwagę i tutaj rzeczywi-
ście mamy do czynienia z bardzo paradoksalną sytu-
acją. Bo nie nastąpiły zdarzenia, o których mowa była 
zwłaszcza w ostatnim studium wykonalności z 2010 r. 
– czyli Unia Europejska odeszła konsekwentnie od 
finansowania lotnictwa, postawiła na kolej. I cieszy-
my się z tego, dlatego że jest czas, aby kolej w Polsce 
rzeczywiście zakosztowała renesansu w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu. A jednocześnie prognozy, któ-
re są w tym studium, się sprawdzają. Wzrost liczby 
pasażerów, pomimo niewystąpienia tych przyczyn 
wspierających, o których mowa w studium, następu-
je, i to następuje w taki sposób, w jaki MKmetric to 
wyliczyło. Tak więc powiązanie…

Ostatnia kwestia: powiązanie rozwoju mobilno-
ści Polaków z rozwojem PKB. Rzeczywiście to jest 
pierwszy czynnik, który jest brany pod uwagę w dzia-
łalności prognostycznej, ponieważ wiąże się z dosyć 
prostą i oczywistą konstatacją: im więcej ludzie mają 
pieniędzy, tym więcej podróżują, a im więcej podró-
żują, tym częściej korzystają z podróży lotniczych. 
Na czym polega haczyk zawarty w tej prognozie? 
Polacy latają mniej, niż to wynika z naszego poziomu 
PKB na głowę.

(Senator Mieczysław Augustyn: A będą jeszcze 
mniej…)

Polacy w stosunku…
(Rozmowy na sali)
Polacy w porównaniu z obywatelami innych kra-

jów nowej Unii latają mniej – a więc jest tu też poten-
cjał, który jest niezależny od PKB. My identyfikujemy 
przyczynę tego niekorzystania przez mieszkańców 
z tego sposobu podróżowania w braku dostatecznej 
oferty. A ją zapewnić jest w stanie Centralny Port 
Komunikacyjny. Tam nie tylko spotkają się ren-
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(senator M. Augustyn) A teraz Berlin-Brandenburg. Powiem w ten spo-
sób: to oczywiście bardzo brzydkie uczucie – cieszyć 
się, że komuś nie wyszło. Jednak wydaje mi się, że 
tak jak już teraz uczy się na wydziałach zarządzania 
o tym, jak to się stało, że budowa lotniska Berlin-
Brandenburg zakończyła się taką katastrofą… No, 
można powiedzieć, że jest tam kilka lekcji, które mo-
żemy wyciągnąć dla siebie.

(Senator Władysław Komarnicki: I tym zdaniem 
mnie pan bardzo ucieszył.)

Dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: I to jest puenta.)
Proszę państwa, kilka danych na temat portu 

Berlin-Brandenburg. Mówimy o porcie lotniczym, 
który rzeczywiście był budowany jako nowy hub 
i który był budowany wbrew przewoźnikowi naro-
dowemu. Mówimy o porcie lotniczym budowanym 
dla linii Air Berlin, w której udziały większościowe 
mieli przewoźnicy z Zatoki Perskiej chcący stworzyć 
konkurencję dla Lufthansy w Berlinie. To jest bar-
dzo szczególny wątek. Mówimy o porcie lotniczym, 
w przypadku którego nie powołano generalnego 
wykonawcy, tylko postanowiono zlecać wszystkie 
poszczególne prace, co spowodowało całkowite za-
walenie się systemu zarządzania inwestycją. Dodajmy 
do tego, że mówimy o inwestycji, w przypadku której 
w poszczególnych organach korporacyjnych ścierały 
się interesy federalne, związkowe i miasta Berlina, 
a ze względu na 3 poziomy wpływów politycznych 
mieliśmy do czynienia ze strukturą o bardzo umiarko-
wanym stopniu decyzyjności. Mówimy wreszcie o in-
westycji, w przypadku której w pewnym momencie, 
obserwując wzrost rynku lotniczego, postanowiono 
w trakcie trwania robót budowlanych zwiększyć jej 
zakres, podnieść przepustowość z 17 do 35 milionów 
pasażerów. Co się stało? Nastąpił całkowity bałagan, 
ponieważ stropy, które były budowane na określoną 
odporność na obciążenie, nagle stały się podłogami 
kolejnej kondygnacji.

Nie jest problemem Centralnego Portu 
Komunikacyjnego lotnisko w Berlinie. Lotnisko 
w Berlinie, także z tego powodu, że Air Berlin upa-
dły po drodze, ponieważ nie doczekały się swojego 
hubu… Air Berlin, oprócz tego, że miały inne pro-
blemy, problemy związane z inwestorami z Zatoki 
Perskiej, upadły, ponieważ nie doczekały się otwarcia 
swojego hubu. A hub nie został otwarty dlatego, że 
nie ma osoby chcącej wziąć odpowiedzialność za 
standardy bezpieczeństwa, które na nim obowiązu-
ją, a które zostały przyjęte przy jego projektowaniu. 
To jest oczywiście skrótowe przedstawienie sprawy. 
Powstają już książki dotyczące tej inwestycji. I chciał-
bym podkreślić jedno…

(Senator Mieczysław Augustyn: Chodziło mi 
o konkurencyjność.)

Tak, konkurencyjność…

raczej do roli kooperanta z Brandenburgią aniżeli 
do roli rywala, który potrafi dogonić, a może i wy-
przedzić ten ogromny port z jego możliwościami. 
Wtedy sądzono, że on będzie raz, dwa, szybciutko 
otwarty. Dzisiaj widzimy, że świetnie zorganizo-
wane, bogate Niemcy z tym problemem nie mogą 
sobie poradzić. No, ale my – wiadomo – damy radę. 
Panie Ministrze, prosiłbym, żeby pan jednak odniósł 
się do tych wątpliwości. Prosił o to też w troszkę 
podobnym pytaniu pan senator Czarnobaj. W roku 
2010 odłożono to na półkę nie tak sobie, po prostu 
przeważyła opinia, że ta inwestycja połączona jest 
z ogromnym ryzykiem, którego nie chciano wtedy 
podjąć. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale wtedy 
nie chciano tego podjąć. Dlatego proszę, żeby pan 
do tej kwestii się odniósł.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Oczywiście.
Pierwsza kwestia, czyli to, co miałem na myśli, 

mówiąc, że podjęto decyzję o zamknięciu portu 
Chopina. Decyzja została podjęta per facta conclu-
dentia. Nie ma decyzji: „w 2020 r. zamykamy port 
Chopina”, jednak w obliczu studium wykonalności, 
które wskazało 2 ścieżki rozwoju – jest to albo rozbu-
dowa portu Chopina, albo budowa centralnego portu 
lotniczego, który zastąpi port Chopina – odwołano 
ministra, odłożono na półkę zarówno studium wy-
konalności dotyczące centralnego portu…

(Senator Mieczysław Augustyn: I to jest decyzja?)
Chwileczkę.
…centralnego portu lotniczego oraz…
(Senator Mieczysław Augustyn: …zrobimy…)
…zamówione, tak jak powiedziałem, za kilkadzie-

siąt milionów studium wykonalności dotyczące kolei 
dużych prędkości w Rzeczypospolitej, a jednocześnie 
zaczęto realizować inwestycje wokół portu Chopina 
w taki sposób, jakby portu Chopina około 2020 r. 
miało już nie być. Na tym polega podjęcie tej decyzji. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to kąśliwy komentarz do 
tego, z czym mieliśmy do czynienia. Podjęto jed-
nak rozstrzygnięcia, które są wzajemnie sprzeczne. 
Wówczas był rzeczywiście czas na takie decyzje: albo 
rozbudowujemy port Chopina, co wiąże się z utratą 
3 milionów pasażerów, związanych z popytem wzbu-
dzonym, ale jest to jakaś decyzja, albo budujemy 
Centralny Port Komunikacyjny. Powiedziano jednak: 
nie budujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
budujemy węzeł drogowy wokół portu Chopina. To 
miałem na myśli.
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(pełnomocnik rządu M. Wild) Tak? To wtedy dociągniemy do tych 40 milionów, ile 
obecnie wynosi ruch lotniczy w Polsce.

Mam też konkretne pytanie o art. 38 ust. 3 tej usta-
wy, który będzie zarzewiem konfliktów sądowych. 
Tu mówi się o tym, że lokalizacji inwestycji – cho-
dzi o Baranowo – można dokonać wbrew ustaleniom 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Od razu należy zadać pytanie legislatorom, 
czy ten zapis jest w ogóle możliwy do zastosowania 
w ustawie. On pachnie konfliktem.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Grażyna Sztark.
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Mogę się do tego odnieść, Panie 
Marszałku?)

Nie no, 3 pytania… Ma pan długopis? To trzeba 
zapisywać i będzie łatwiej odpowiadać. W turze są 
3 pytania i 3 odpowiedzi.

Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, trochę mnie pan zaniepokoił, jeśli 

chodzi o tę nazwę. Mówię o nazwie „Solidarność”, 
do której jestem niezmiernie przywiązana jako była 
działaczka pierwszej „Solidarności”. Ja znam nazwę 
NSZZ „Solidarność” pisaną solidarycą. Drugi raz 
użyto nazwy „Solidarność” w przypadku komitetu 
obywatelskiego, oczywiście wszystko za zgodą władz 
Komisji Krajowej „Solidarności”. Z tego, co wiem, 
to jest to nazwa silnie obwarowana prawnie i jest za-
kaz jej używania, chyba że za zgodą komisji krajo-
wej. Jestem z województwa zachodniopomorskiego 
i w przypadku lotniska w Goleniowie już mamy tę 
nazwę NSZZ „Solidarność”. Obawiam się, żebyście 
państwo tak z przyzwyczajenia nie przerzucili… 
Interesuje mnie los tej nazwy. Proszę mi wyjaśnić 
to tak do końca.

I drugie pytanie, bardzo proste. Kiedy będzie wbi-
ta pierwsza łopata? Czy mógłby pan nam powiedzieć? 
Nie mówię o miesiącu, ale…

(Senator Tomasz Grodzki: Orientacyjnie.)
Tak, tak.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę. I później 

odpowiedzi, Panie Ministrze.

(Senator Mieczysław Augustyn: Myślę, że tam jest 
troszkę lepiej niż w Modlinie.)

Powiem w ten sposób: nie doczekaliśmy się jesz-
cze w polskim Sejmie komisji śledczej, która ba-
dałaby powołanie lotniska w Modlinie, natomiast 
w Bundestagu obraduje komisja śledcza, która bada 
okoliczności kataklizmu, jakim była inwestycja 
Berlin-Brandenburg.

(Senator Marek Borowski: Ale czy ruszy ten 
Berlin, czy nie?)

(Głosy z sali: Ruszy.)
Ostatnia wypowiedź prezesa Lufthansy była taka, 

że w jego ocenie bardziej opłacalne byłoby całkowi-
te zamknięcie tego portu. Ujmę to następująco: jest 
pewnym powtarzalnym faktem, że im bliżej do wybo-
rów, tym bardziej termin oddania portu się przybliża. 
Zazwyczaj jest to rok po wyborach do Bundestagu, 
tak było już kilkakrotnie. Tak być może będzie też 
tym razem. Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, 
czy Berlin ruszy. Jeśli nawet ruszy, jeśli nawet Berlin 
ruszy, to nie będzie to już ten port, który był planowa-
ny wcześniej. Jest to obecnie lotnisko regionalne dla 
Berlina. Nie ma już mowy o powrocie do koncepcji 
centralnego portu dla Europy Środowo-Wschodniej, 
jakim mógł być Berlin. Obecnie jest to kolejny re-
gionalny port dla Berlina. Z tego punktu widzenia 
Centralny Port Komunikacyjny nie musi obawiać się 
Berlina. Mówiąc zaczepnie, powiedzieć można, że 
to Berlin powinien obawiać się Centralnego Portu 
Komunikacyjnego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
W jakiej jesteśmy sytuacji? Kto teraz zadaje py-

tanie?
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Pan minister był pytany o liczbę samolotów LOT. 

To jest powszechna wiedza – to są ok. 73 maszyny. 
Tak się składa, że żeby hub obsługiwał więcej niż 
20 milionów pasażerów, tak żeby faktycznie był hu-
bem, to tych maszyn trzeba mieć minimum 350. Takie 
są opracowania amerykańskie, a Amerykanom nie 
można zarzucić, że się nie znają na lataniu, bo to jest 
najbardziej intensywny rynek lotniczy na świecie. 
Skąd my weźmiemy te maszyny i skąd weźmiemy 
tych pasażerów? Rozumiem, że wszyscy z lotnisk 
regionalnych będą mieli dojechać tam koleją szybkich 
prędkości, a lotniska regionalne mają być zamknięte. 
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interesów indywidualnych, aczkolwiek to naruszenie 
musi być tak małe, jak to tylko możliwe.

Pytanie o port „Solidarność” a NSZZ 
„Solidarność”. Wydaje mi się, że mamy tutaj do 
czynienia mimo wszystko z pytaniem, po pierwsze, 
dotyczącym przyszłości, a po drugie, wiążącym się 
z pytaniem o użycie znaku, który rzeczywiście rozsła-
wił Polskę w świecie, z którego możemy być wszyscy 
dumni. Ujmę to następująco: nie podjęliśmy decyzji, 
a tym bardziej NSZZ „Solidarność” nie podjął decyzji 
w tym zakresie. Jednak – z całym szacunkiem dla 
naszego dziedzictwa związanego z „Solidarnością” – 
port „Solidarność” to nie tylko nawiązanie do naszej 
chlubnej przeszłości, ale to też pewna misja, którą 
ten program i ten port lotniczy powinny zrealizować, 
ponieważ chodzi o zapewnienie wzajemnej dostępno-
ści wszystkich obszarów w kraju. To również, w co 
wierzymy, pewien szczególny sposób prowadzenia 
procesu inwestycyjnego z poszanowaniem interesów 
społeczności lokalnej.

Jeśli chodzi o pytanie o pierwszą łopatę, to muszę 
powiedzieć, że zderzają się tutaj 2 sposoby prowadze-
nia inwestycji. Pierwszy – skrócenie fazy planowania, 
przyspieszenie fazy projektowej i budowlanej. Nie 
uważamy, żeby to było trafne rozwiązanie, wolimy 
przygotować tę inwestycję od strony planistycznej. 
Następnie wówczas, kiedy zinwentaryzujemy po-
trzeby i zinwentaryzujemy wyzwania, które wiążą 
się z jej realizacją – nie chodzi o to, czy, tylko o to, 
jak zrealizować tę inwestycję – najęta zostanie jedna 
z najlepszych pracowni architektonicznych na świe-
cie, która przygotuje koncepcję architektoniczną 
portu. I dopiero później będziemy mówić o przysło-
wiowej pierwszej łopacie. To prawdopodobnie będzie 
dopiero ok. 2022–2023 r. To jest ten obszar, ponieważ 
same prace budowlane nie stanowią takiego wyzwa-
nia, jak przygotowanie tej inwestycji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
To już wszystko, Panie Ministrze?
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Tak.)

Dobrze.
To bardzo proszę pana senatora Kazimierza 

Kleinę. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, zadawałem 

sprawozdawcy pytanie o kwestię dotyczącą środ-
ków finansowych na tę inwestycję. Koszt tego całego 
projektu będzie ogromny – to jest oczywista sprawa 
– i będzie to także wymagało inwestycji towarzy-
szących, a więc kolei szybkiego ruchu itd., itd. Czy 

Senator Barbara Zdrojewska:

Tak tylko dodam do tego pytania pani senator 
Sztark dotyczącego nazwy „Solidarność”… Chodzi 
o to, że słowo „solidarność” na całym świecie kojarzy 
się z tym napisem…

(Senator Grażyna Sztark: Solidarycą to było pi-
sane.)

…tzw. solidarycą… Czy państwo będzie mieli zgo-
dę związku zawodowego „Solidarność” na to? Jeszcze 
raz przypominam, że nazwa lotniska w Szczecinie 
jest taka. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)
Ale, proszę pana, to, że na początku jest skrót 

NSZZ, to nie ma znaczenia. Tak brzmi pełna nazwa, 
do której używania ma prawo „Solidarność”. Jeśli 
chodzi o całą nazwę, to nie pisze się „Solidarność”, 
tylko: NSZZ „Solidarność”. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Senator.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedzi.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Najpierw pozwolę sobie odnieść się do pytania do-

tyczącego rozwoju lotów. Już obecnie mamy w Polsce 
hub – ten hub nazywa się Okęcie. Oczywiście to jest 
minihub, to jest hub, który…

(Rozmowy na sali)
Tak jak mawiają goście odwiedzający port Chopina 

w Warszawie. To, w jakim stopniu port „Solidarność” 
będzie mógł stać się węzłem z opracowań, do których 
pan senator nawiązał, rzeczywiście zależy w znacz-
nym stopniu od kondycji LOT-u, ponieważ liczymy 
na to, że LOT będzie zajmował 40% slotów na tym 
lotnisku. I tutaj pełna zgoda co do tego, że przyszłość 
portu „Solidarność” jest związana z kondycją naro-
dowego przewoźnika, który – chciałbym dodać – jest 
najbardziej agresywną linią lotniczą w Europie, który 
swoją flotę w ciągu ostatnich 2 lat zwiększył o połowę 
i nic nie wskazuje na to, aby „zszedł” z tej wznoszącej 
się krzywej, na której się znalazł.

Pytanie dotyczące lokalizacji inwestycji realizo-
wanej wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Muszę przyznać, że o tyle 
mam pewien kłopot z odniesieniem się do tego, że jest 
to rozwiązanie będące właśnie sensem specustaw.

(Senator Tomasz Grodzki: To jest specustawa.)
To jest rozwiązanie, które występuje w każdej 

specustawie… Tak, robimy inwestycje o znaczeniu 
krajowym, nawet jeśli wiąże się to z naruszeniem 
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(senator K. Kleina) (Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: Będę bardzo zobowiązany. Będę bar-
dzo zobowiązany.)

(Senator Marek Borowski: Ja rozumiem.)
Ogłaszam taką przerwę. Mam prawo.
(Senator Marek Borowski: Przerwa techniczna.)
No, gdybym ogłosił do 16.18, to już musielibyśmy 

zaczynać.
(Senator Marek Borowski: To jest przerwa hu-

manitarna.)
Można tak ją nazwać.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 17  

do godziny 16 minut 19)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zadanie pytania, Panie Marszałku.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, odpowiadając na jedno z moich 

pytań, poinformował nas pan, ilu jest tych pasażerów 
obsługiwanych na Okęciu – 17 milionów rocznie. Czy 
to jest liczone tak, że liczeni są i przylatujący, i wy-
latujący, czyli w sumie?

(Głosy z sali: Tak.)

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Nie sumujemy liczby pasażerów… To znaczy nie 

bardzo… To są pasażerowie obsłużeni przez lotni-
sko…

(Senator Jarosław Obremski: Tu i tam.)

Senator Marek Borowski:
Ale właśnie to chcę ustalić. Bo mamy pasażerów, 

którzy przylatują z zagranicy, i oni są pasażerami 
tranzytowymi, czyli chodzi o taki klasyczny hub. 
I oni nie lecą do Szczecina, Wrocławia itd., tylko 
lecą gdzie indziej za granicę. Czy ci pasażerowie są 
liczeni dwukrotnie, czy jednokrotnie?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Wedle mojej wiedzy, zgodnie z metodyką przyjętą 

w tego rodzaju badaniach, liczeni są podwójnie.

zamrożenie, włączenie w jeden projekt tak ogrom-
nych środków nie doprowadzi w konsekwencji do 
tego, że inwestycje, które powinny być prowadzone 
poza obszarami metropolitalnymi… Chodzi o dzisiaj 
poszkodowane komunikacyjnie tereny i o to, że tam 
ten proces inwestycyjny się wydłuży i te drogi eks-
presowe czy nawet drogi wojewódzkie, które powinny 
być budowane, aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do 
ich ośrodków wojewódzkich, metropolitalnych czy 
do Warszawy… Czy to nie zostanie niestety zaha-
mowane? Jak dzisiaj spojrzymy na mapę Polski, to 
widać, że np. Pomorze Środkowe jest wykluczone 
komunikacyjnie. Kilka lat… No, nie kilka. 3 lata temu 
zostały przecież wstrzymane, już przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, przetargi na budowę drogi ekspre-
sowej, Trasy Kaszubskiej, od Szczecina do obwodnicy 
Trójmiasta. Teraz minister mówi, że ta inwestycja 
zostanie wznowiona. Ale argumentowano to wówczas 
brakiem pieniędzy – że nie możemy budować, bo 
nie ma środków finansowych na tę inwestycję. Czy 
to oznacza teraz, że ten problem się pogłębi, że nie 
będzie tych inwestycji, że wszystko zostanie, że tak 
powiem, skumulowane na ten duży projekt, centralny 
projekt komunikacyjny, co wydaje się, byłoby absur-
dalne, bo prowadziłoby niestety do wykluczenia dużej 
części polskiego społeczeństwa, szczególnie z tych 
mniejszych ośrodków itd. Prawda?

Jeżeli do tego dołożymy jeszcze ten projekt, nad 
którym pracuje rząd, budowy elektrowni atomowej… 
To jest kolejne co najmniej 50 miliardów zł. Przecież 
nie ma nieograniczonej ilości pieniędzy, tym bardziej 
że, jak mówię, w ostatnim czasie mówiliście państwo, 
że nie ma środków na inwestycje drogowe.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
(Senator Kazimierz Kleina: To było ostatnie py-

tanie, kluczowe.)
(Senator Dorota Czudowska: Nie.)
A nie, jeszcze nie ostatnie, nie ostatnie. Nie, Panie 

Senatorze.
Bardzo proszę, pan marszałek Borowski.
(Senator Marek Borowski: Ja, Panie Ministrze, 

chciałbym zapytać…)
(Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 
Mikołaj Wild: O minutę przerwy proszę.)

Dobrze.
(Senator Marek Borowski: Poczekam.)
Panie Marszałku, ogłaszam przerwę do godziny 

16.19.
(Senator Marek Borowski: Teraz?)
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(pełnomocnik rządu M. Wild) Nie ma już chętnych? Nie ma. To było ostatnie 
pytanie. A teraz będą ostatnie odpowiedzi.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Pierwsze pytanie. Inwestycja w Centralny Port 

Komunikacyjny a inne inwestycje. Centralny Port 
Komunikacyjny, też jak wynika z exposé premiera 
Mateusza Morawieckiego, stanowi najważniejszy 
punkt Strategii Rozwoju Transportu, co oznacza, że 
wysiłek inwestycyjny, który nie wiąże się z kontynu-
acją podjętych zobowiązań, a o tego rodzaju rozwiąza-
niach mówimy, gdy mówimy o kontynuacji projektów, 
na które wskazywał pan senator, w odniesieniu… 
W tym zakresie likwidacja wykluczenia transporto-
wego następuje najpierw w sposób określony w pro-
gramie CPK. Program CPK, czyli program wieloletni 
– też przewidziany w ustawie, którą się zajmujemy 
– obejmuje jednocześnie nie tylko budowę portu, ale 
też rozbudowę sieci kolejowej, w pewnym stopniu też 
sieci drogowej, podporządkowanej 3 celom określo-
nym w koncepcji przyjętej przez rząd. Pierwszy cel 
to, jak powiedziałem, budowa portu, który mógłby 
zastąpić port Chopina i mieć nieograniczone możli-
wości rozwoju.

Drugi cel to położenie nacisku inwestycyjnego na 
rozbudowę sieci kolejowej, tak aby stała się ona konku-
rencyjna względem transportu drogowego, ponieważ 
w tym zakresie Polska ma bardzo wiele do zrobienia. 
I trzeci cel to integracja Łodzi i Warszawy w jedną 
spójną aglomerację, tak aby aglomeracja o populacji 
sięgającej 5 milionów przyczyniała się w istotny spo-
sób do wzrostu gospodarczego. Jednocześnie mamy 
świadomość, że tego rodzaju rozstrzygnięcia, gdyby 
nie były wsparte za pomocą programów komplemen-
tarnych, które dotyczą regionów, są ześrodkowane 
w regionach, niosłyby ze sobą bardzo poważne ry-
zyko pogłębienia efektu, który zyskał swoją medial-
ną nazwę jako efekt polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli 
wysysania potencjału z regionów do powstających 
w ten sposób aglomeracji. Dlatego już w uchwale, 
w załączniku do uchwały Rady Ministrów przyjętej 
7 listopada zeszłego roku przewidzieliśmy przykła-
dowe projekty komplementarne, które wzmacniają 
miasta położone na końcu szprych. Mówimy o sys-
temie transportowym opartym… systemie transpor-
tu zbiorowego opartym na systemie piasta – szpry-
chy, czyli systemie, w którym szlaki transportowe, 
zwłaszcza szlaki kolejowe, koncentrują się w jednym 
miejscu. Uważamy, że miasta położone na końcach 
tych promieni powinny uzyskać wsparcie w likwi-
dowaniu wykluczenia transportowego. Wykluczenie 

(Senator Marek Borowski: Podwójnie? Dobrze, 
czyli…)

Tak, ponieważ są dwukrotnie obsługiwani przez 
lotnisko.

Senator Marek Borowski:

Czyli wszyscy liczeni są podwójnie. Dobrze. To 
jest kompatybilne.

Wobec tego, czy pan wie, jaki procent z tych 
17 milionów stanowią ci, którzy przylatują z zagra-
nicy i tranzytem wylatują za granicę z Okęcia?

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:

Nie dysponuję w tym momencie danymi liczbo-
wymi – mogę odpowiedzieć oczywiście na piśmie – 
dotyczącymi pasażerów zagranicznych. Pasażerowie 
LOT, bo to głównie LOT konstruuje swoją siatkę 
w oparciu o hub połączony z portem Chopina, sta-
nowią tradycyjnie ok. 40% pasażerów obsługiwanych 
przez port Chopina. I z pasażerów LOT… W tym 
momencie trudno mi…

Senator Marek Borowski:
Dobrze, rozumiem, bo to jest takie dość szczegó-

łowe pytanie. Ale dlaczego je zadaję? Dlatego że cały 
czas się mówiło, że ten Centralny Port Komunikacyjny 
to ma być taki wielki europejski hub, który przede 
wszystkim jest obliczony w odniesieniu do Europy 
Środkowej itd., itd. Czyli jest obliczony… nastawiony 
na pasażerów, którzy będą przylatywali, nie wiem, 
z Chorwacji, Słowenii, Czech i nie wiem skąd, do 
Baranowa i z Baranowa będą lecieć np. do Chin albo 
do Stanów Zjednoczonych. Otóż żeby tak było, mu-
szą być linie, które to zrealizują. Ponieważ LOT nie 
jest taką linią i długo nie będzie, bo musiałby mieć 
naprawdę znacznie więcej samolotów, to muszą być 
to inne linie. To musi być np. Lufthansa, to muszą 
być jakieś szwedzkie linie, zresztą nie wiem, które… 
I one dzisiaj realizują te loty na innych hubach, we 
Frankfurcie, w Monachium, może właśnie w Berlinie, 
który pan trochę lekceważy, ale też to będzie, na bry-
tyjskich… w Helsinkach itd. Dlaczego one mają się 
przenieść do Baranowa?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie?
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(pełnomocnik rządu M. Wild) rynku na bardziej partnerskich zasadach. Do takiej 
konsolidacji nie są gotowe tanie linie lotnicze, linie 
low-costowe, i nie są do niej gotowe tradycyjne linie, 
zwłaszcza z grupy Lufthansy. Tutaj proszę zwrócić 
uwagę na formułę współpracy, jaką Polskie Linie 
Lotnicze LOT zaproponowały liniom estońskim – 
a to są ostatnie lata. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze pan senator Kleina – bardzo proszę – zada 

pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Ja przepraszam, że zadaję to pytanie, gdy już chy-

ba dawno wyczerpane zostały…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.)
…wszystkie wątpliwości, ale odpowiedź pana mi-

nistra na moje pytanie trochę mnie zaniepokoiła. No 
bo ta koncepcja koła i szprych w praktyce oznacza, 
że pan minister sugeruje, iż można będzie tylko i wy-
łącznie – no, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale 
to jest takie uproszczenie – dojechać po tych szpry-
chach do Warszawy, bo to jest jakby ta oś koła. A jest 
pytanie o połączenia pomiędzy tymi szprychami. 
I to jest według mnie kluczowe, żeby nie doprowa-
dzić do wykluczenia mniejszych miejscowości. Bo 
oczywiście ja sobie wyobrażam, że będzie łatwy 
– no, już dzisiaj jest łatwy – dojazd np. z Gdańska 
do Warszawy czy z Łodzi do Warszawy, ale już ze 
Słupska czy z Koszalina… Także łatwe przejechanie 
między tymi miastami jest prawie niemożliwe, bo to 
są… No, jest możliwe, ale to oznacza wiele, wiele 
godzin, co jest jakby nieproporcjonalnie do odległo-
ści w kilometrach. Prawda? I jeśli ktoś nie zdąży ze 
zmianami przed tym 2023 r., który, tak jak pan mi-
nister mówi, jest takim rokiem rozpoczęcia budowy, 
to w zasadzie już nic tam nie powstanie, a będzie się 
wszystko ciągnęło tylko i wyłącznie w tym jednym 
kierunku. Boję się, że to jest pomysł trochę taki jak 
ten z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego 
w Polsce przedwojennej. Wielu jest tym projektem 
zachwyconych, ale to był projekt, który doprowadził 
do wyssania z całego terytorium Polski pieniędzy, 
środków, i doprowadził do pogłębienia istniejących 
dysproporcji rozwojowych. Cały wschód Polski to 
była przecież bieda totalna, łącznie z analfabety-
zmem. Polska przedwojenna pogłębiła w praktyce te 
kłopoty, które były. Miała tylko kilka sztandarowych 
projektów, które zrealizowała – i z których jesteśmy 
dumni – ale w praktyce doprowadziło to do deforma-
cji państwa. Czy takie niebezpieczeństwo nie istnieje 
dzisiaj? Co prawda oczywiście inne są warunki, nie 

transportowe jest istotnym wyzwaniem, uważamy, 
że szczególnie istotnym wyzwaniem jest wyklucze-
nie transportowe, jeśli chodzi o dostępność kolejową 
w Rzeczypospolitej.

Teraz pytanie dotyczące… Proszę mi przypo-
mnieć… Węzła?

(Senator Jarosław Obremski: Braku samolotów, 
żeby…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Za mało sa-
molotów.)

A, za mało… Tak, już wiem. Szanowni Państwo, 
hub jest zakładany…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Skąd przylecą?)
…przez linie… Hub jest zakładany przez linię 

lotniczą, huby nie są zakładane przez lotniska. Jest to 
jeden z powodów… Oczywiście lotnisko jest w sta-
nie zapewnić bardzo przyjazne warunki dla pasaże-
rów przesiadających się. Taka sytuacja ma miejsce 
na niemieckich lotniskach, na których Lufthansa ma 
do własnej dyspozycji terminal, gdzie pasażerowie 
przesiadający się mają minimalny czas potrzebny 
na podróżowanie między bramkami. Ale mamy 
oczywiście świadomość, że nie ma możliwości, nie 
ma też szansy na to, abyśmy przekonali Lufthansę 
do założenia w Rzeczypospolitej swojego kolejne-
go hubu. Lufthansa, która nie była zainteresowana 
utworzeniem jeszcze jednego hubu, poza Monachium 
i Frankfurtem, w Berlinie, nawet gdybyśmy my byli 
tym zainteresowani, nie będzie raczej zainteresowana 
lokowaniem swojego hubu w Warszawie. Tak samo 
Finnair jest przywiązany do Helsinek. Z tego też po-
wodu, co akcentowałem, ma tu być pewien stopnio-
wy mechanizm, który może doprowadzić do tego, że 
Centralny Port Komunikacyjny będzie głównym wę-
złem dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to stop-
niowy mechanizm, ale to już się dzieje. Na trasach do 
Kanady ze względu na istotną mniejszość ukraińską 
w Kanadzie pasażerowie dowożeni do portu Chopina 
z Ukrainy stanowią większość. To już się dzieje. 

Dodajmy do tego, że Polskie Linie Lotnicze LOT 
są swoistym ostatnim Mohikaninem, jeśli chodzi o li-
nie lotnicze z krajów dawnej RWPG, ponieważ inne 
linie lotnicze – a przynajmniej linie, które można by 
w jakikolwiek sposób porównać do Polskich Linii 
Lotniczych LOT – nie przetrwały otwartego nieba 
i zostały zmiecione albo przez linie low-costowe, albo 
przez wielkie linie lotnicze, takie jak Lufhansa czy 
Grupa KLM. To, co się wydarzyło z LOT-em, jest 
unikalne, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, 
dlatego możemy być dumni, że nie zaistniała u nas 
taka sytuacja jak na Węgrzech z upadkiem Maléva. 
Jest to też wielka szansa rozwojowa. I to już się dzieje. 
Jednocześnie jest to wielka szansa dla konsolidowania 
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(senator K. Kleina) Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Taka ciekawostka. Kolega przed chwilą zadał 

mi pytanie, co będzie pierwsze: Centralny Port 
Komunikacyjny czy milion samochodów. I pewno był-
bym w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale może 
zacznę od tego Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
bo to jest tematem dzisiejszych obrad.

Otóż 10 marca 2018 r. było trzecie czytanie tej 
ustawy w Sejmie. Ustawa przeszła w Sejmie przez 3 
czytania, pierwsze, drugie i trzecie, w czasie 20 go-
dzin. To w przypadku tak ważnej ustawy tempo nie-
samowite.

Poseł sprawozdawca Bogdan Rzońca powiedział 
w Sejmie, że ta ustawa, po jej realizacji, będzie wielką 
chlubą rządu Prawa i Sprawiedliwości, że tą ustawą 
interesuje się już cała Europa. Cała Europa. I mówił: 
proszę państwa, podczas posiedzenia zostały zgło-
szone poprawki, 2 poprawki Platformy Obywatelskiej 
nie były dobre i zostały odrzucone, ale pozostałe po-
prawki, Prawa i Sprawiedliwości, były dobre i pro-
ponuję je przyjąć. Czyli wiadomo jak. Ja też dzisiaj, 
na posiedzeniu komisji, zgłosiłem jedną poprawkę, 
ale okazało się, że jest niedobra. Tak więc ja do tej 
poprawki za chwilę może wrócę. Szanowni Państwo, 
jeżeli się nie wycofacie z tej ustawy co do terminów 
realizacji itd., to, jak się obawiam, to może być naj-
większa klęska Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście 
odłożona w czasie. Bo jedno jest pewne: będziecie 
państwo opowiadać o cudzie, który ma się wydarzyć 
między Warszawą a Łodzią, a na pewno nie wkopie-
cie – było takie pytanie – ani jednego szpadla ani 
łopaty w najbliższym czasie, bo to jest niemożliwe. 
Ten teren to jest, jak pan minister powiedział, ok. 3 ty-
siące ha czy 3,5 tysiąca ha, czyli 30 km2. Powtarzam: 
30 km2. Gmina Baranów to 75 tysięcy km2, spraw-
dziłem w Wikipedii. Czyli to będzie dokładnie pół 
gminy. Proszę sobie... 75 tys., a to ma być 30 ha... Nie, 
dobrze, w kilometrach. 30 km2, a gmina ma 75 km2. 
Tak będzie prościej. Bo chciałem przejść na hektary, 
ale okej, podawajmy to w kilometrach.

Proszę państwa, padały tu pytania o źródła finan-
sowania tej inwestycji. Dzisiaj oczywiście ich brak. 
No, może nadzieja w emerytach? Może zaczną latać 
i wtedy się opłaci taki port budować. Można zadać 
pytanie, co w takim razie z finansowaniem portów 
lokalnych, modernizacją, bo tam też są potrzebne 
pieniądze, co ze zrównoważonym rozwojem.

Ja zgłosiłem na posiedzeniu komisji taką po-
prawkę. Ona dotyczy art. 131. Zacytuję go: „w ter-
minie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
Prezes Rady Ministrów może nieodpłatnie przejąć na 
rzecz Skarbu Państwa udziały lub akcje należące do 
Przedsiębiorstwa Państwowego «Porty Lotnicze», za 
jego zgodą”. No, ze zgodą pewno nie będzie problemu, 

są one porównywalne, czym innym był poziom za-
cofania przed wojną, co innego jest dzisiaj, ale taka 
koncepcja budowy prowadzi chyba do właśnie takiego 
wykluczenia całych obszarów prowincjonalnych.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:

Bardzo dziękuję za tę…
(Rozmowy na sali)
Bardzo dziękuję za tę uwagę. Oczywiście brali-

śmy to pod uwagę, dlatego w koncepcji, która zo-
stała przyjęta przez rząd, wskazaliśmy, że model 
piasta-szprychy – który rzeczywiście jest takim pod-
ręcznikowym przykładem dobrze zorganizowanego 
transportu, zwłaszcza transportu zbiorowego – ze 
względu na dużą liczbę… Bo Polska jest, zaraz po 
Niemcach i w podobnym stopniu jak Hiszpania, 
krajem z największą liczbą miast średniej wielko-
ści. Wskazaliśmy więc, że model piasta-szprychy 
powinien właśnie zostać wzbogacony o relacje ob-
wodowe. Te relacje obwodowe były w koncepcji, 
znajdą się również w programie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Powiem w ten sposób: mamy 
tego świadomość i mamy również takie plany, aby 
model piasta-szprychy zmienił się w model pajęczy-
na, tak mówiąc…

(Senator Kazimierz Kleina: Czy droga ekspresowa 
nr 6 będzie zbudowana?)

Jestem o tym przekonany, aczkolwiek to nie jest…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale nie w tej kaden-

cji.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: W tej kadencji 

nie.)
Nie, to jest, obawiam się, tematem…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Nie. Następny… Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo komentarze to 

później, w dyskusji. Pytań nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. (Oklaski)
Informuję, że przedstawiciel rządu, czyli pan mini-

ster, zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez senatorów: Aleksandra 
Pocieja, Jerzego Wcisłę, Leszka Czarnobaja i Marka 
Borowskiego.

Otwieram dyskusję.
I zapraszam do zabrania głosu… Kto jest pierwszy 

na liście? Senator Florek, bardzo proszę. Pan senator 
Piotr Florek jako pierwszy zabiera głos w dyskusji.
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(senator P. Florek) cyjna, wtenczas przystępuje się, zgodnie z ustawą, 
do wykupu.

No i teraz odniosę się do tych procedur, jakie tutaj 
są. Jeżeli się nie zdąży z decyzją lokalizacyjną, a się 
nie zdąży, dlatego że decyzja lokalizacyjna… Co jest 
wymagane, jakie dokumenty? No, proszę państwa, 
wiemy, że takim podstawowym dokumentem jest 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w ro-
zumieniu przepisów ustawy z 3 października 2008 r. 
To jest jedna sprawa, no ale dużo innych załączników 
jest wymaganych, w tym mapy zawierające projekt 
podziału i scalenia gruntów. Te mapy są bardzo pra-
cochłonne, trzeba zlecić geodetom ich wykonanie, 
opracowanie. To wszystko musi być dołączone do 
tej decyzji lokalizacyjnej, bo ta decyzja zatwierdza 
m.in. projekt podziału. W innych specustawach jest 
tak samo. W związku z tym, proszę państwa, nie ma 
żadnej szansy, możliwości, żeby ta decyzja lokaliza-
cyjna została wydana w tym czasie. 

Mało tego, jest jeszcze sprawa wyceny nierucho-
mości. No, to też zawsze jest problemem. Wyceny nie-
ruchomości będą robione w troszeczkę innym trybie, 
nie tak jak we wszystkich innych specustawach. To 
będzie inaczej wykonywane: najpierw rzeczoznawcy 
przygotują jakieś takie zestawienie wartości nierucho-
mości – nie będą tu robione wyceny poszczególnych 
nieruchomości, tak jak było np. w przypadku dróg 
– i na podstawie tego będą prowadzone rozmowy co 
do wykupu gruntu. Jeżeli one przyniosą skutek, no 
to dobrze, to okej, natomiast jeżeli nie, no to będzie 
wdrażana dalsza procedura wywłaszczeniowa. Tak 
ogólnie to wszystko polega na wywłaszczeniu, tylko 
że jest to wywłaszczenie na zasadzie wykupu, ne-
gocjacji, albo wywłaszczenie przez wojewodę, które 
nastąpi później. No i oczywiście należy się spodzie-
wać… Wiemy, że w przypadku tych wszystkich in-
westycji, realizowanych specustaw są poważne pro-
blemy. Poważne problemy są z wydaniem decyzji, 
dlatego że te etapy, które po kolei są do wykonania, 
się opóźniają. Wiemy, że są problemy z wyceną potem 
nieruchomości i wykupami gruntów. A jeśli weźmie 
się pod uwagę obszar tej części gminy, który ma być 
objęty tą lokalizacją, to trzeba powiedzieć, że jest to 
przedsięwzięcie niewyobrażalne, największe, jakie do 
tej pory było realizowane. W związku z tym tempo 
tych działań, które są planowane, nie wskazuje na to, 
że jest to realne. 

Realny termin w przypadku takich inwestycji – 
można spytać fachowców, którzy realizują takie inwe-
stycje – normalny termin realizacji takiej inwestycji 
można określić na 15 lat. To jest realne. Wtedy po-
szczególne etapy będą przygotowane, przetargi, które 
oczywiście też będą musiały być, co do realizacji tej 
inwestycji itd. A to jest inwestycja bardzo skompliko-
wana. W związku z tym z góry można przewidzieć, 
że pewnie w najbliższym roku, za 2 lata, przed wy-

to jest chyba oczywiste. Jakie udziały ma przedsię-
biorstwo „Porty Lotnicze”, w jakich spółkach i jak to 
wygląda, jeżeli chodzi o te nasze regionalne ośrodki, 
to akurat wiemy. W wielu ośrodkach regionalnych 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ma 
udział większościowy. Ja już tutaj sugeruję, co może 
oznaczać w takim razie ten zapis art. 131. Na pewno 
jest on bardzo niebezpieczny.

Proszę państwa, co do czasu realizacji to mówili-
śmy tutaj o inwestycjach towarzyszących. Była mowa 
o drogach, o kolei – to wszystko wymaga czasu. Nie 
jest tak, że cała procedura dotycząca zaprojektowania, 
przygotowania i wykonania inwestycji… No, to jest 
minimum, przy dobrym, ekspresowym tempie, 8 lat. 
Tyle to trwa. Nie jest możliwe podprowadzenie tej 
sieci i zrobienie tego w krótszym czasie.

Kolejnym przykładem, o którym mówiliśmy, był 
ten port lotniczy Berlin-Brandenburg. No, przypomi-
nam sobie, że też miałem być na otwarciu tego portu 
w roku 2012. Dzisiaj jest rok 2020…

(Głos z sali: Rok 2020?)
…czyli minęło już 8 lat od tamtego czasu. No, 

chodzi o zakończenie. Jest rok 2018, ale jeżeli chodzi 
o zakończenie tej inwestycji, to planowane jest ono na 
rok 2020, a więc będzie rok 2020, kiedy ona zostanie 
zakończona.

No i można powiedzieć, że ten Centralny Port 
Komunikacyjny jest w tej sytuacji takim wielkim 
humbugiem propagandowym. No bo, proszę pań-
stwa, czy jest możliwe zrealizowanie tego przy 
tych uwarunkowaniach, jakie są, przy tych finan-
sach? A co z innymi ustawami? A co z ustawą 
reprywatyzacyjną, co z kodeksem urbanistyczno-
-architektonicznym? Mógłbym zapytać o Krajowy 
Zasób Nieruchomości itd. Co z tymi ustawami? To 
wszystko zostało odłożone, ponieważ istotną, waż-
ną sprawą jest teraz ustawa o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym.

No i, proszę państwa, co w tej ustawie jest? Otóż 
ta ustawa jest podobna do tych wszystkich specu-
staw, które do tej pory mieliśmy, przy czym ona się 
w 2 punktach zasadniczo od nich różni. Chodzi o to, 
że w tej ustawie wprowadzono tę rezerwację obszaru, 
czego do tej porty nie było. Jest kwestia, kiedy ona 
wejdzie w życie, bo pan minister tu mówił, że Rada 
Ministrów na 2 lata może to zrobić, maksymalnie do 
2 lat, i potem wojewoda też maksymalnie do 2 lat. Ta 
rezerwacja może zostać wprowadzona na określony 
czas, ale żeby podjąć dalsze działania, potrzebna jest 
decyzja lokalizacyjna, bo to ona uruchamia wszystkie 
procedury, procedury związane z wykupem nieru-
chomości. Oczywiście można negocjować, próbować 
wcześniej, tak jak pan minister mówił, ale dopiero 
w momencie, gdy zostanie wydana decyzja lokaliza-
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(senator P. Florek) dzenia argumentów nie usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy 
od pana o pewnej wizji i pewnym stanie, który chciał-
by pan wraz z projektodawcami osiągnąć. To prawda. 
Jeżeli chodzi o mnie, to te wszystkie argumenty… 
Zabrakło mi czegoś, na czym mógłbym oprzeć swoją 
wiarę w to, że będą to na pewno – podkreślam: na 
pewno – dobrze wydane pieniądze. Jest to olbrzymia 
kwota. Oczywiście chwała panu za odwagę, za to, 
że nie boi się pan podjąć wyzwania, żeby wydać te 
pieniądze. Mam jednak nadzieję, że to nie jest tylko 
i wyłącznie odwaga, że naprawdę odrobili państwo 
lekcję i potraficie odpowiedzieć na wszystkie argu-
menty dotyczące czasu, stopnia skomplikowania, 
logistyki i wszystkiego tego, o czym mówił przed 
chwilą pan senator Florek.

Mówił pan, Panie Ministrze, o swojej wierze 
w PPP. Chciałbym panu powiedzieć, że w Polsce się 
to nie przyjęło. Wszystkimi pana poprzednikami, 
którzy zajmowali się PPP, w tej chwili zajmuje się 
z reguły… Mówię o zupełnie innym znaczeniu tych 
3 liter. To jest jedno z naszych nieszczęść. Oczywiście 
nie życzę panu tego i tym bardziej cenię pana odwagę. 
Tak niestety u nas jest, że skrót PPP coraz częściej jest 
rozszyfrowywany jako „pamiętaj, prokurator patrzy”, 
a nie „partnerstwo publiczno-prywatne”.

Nie jestem pewien, Panie Ministrze, czy wpisanie 
się w decyzję lokalizacyjną będzie szczęśliwe dla 
tego projektu. Przypominam, że decyzja o Modlinie 
też była bardzo mocno kontestowana. Wtedy – sam 
pan tutaj o tym mówił – było zderzenie koncepcji 
dotyczącej okolic Mszczonowa i koncepcji dotyczącej 
Modlina.

Przez ostatnie 15 lat, od czasu, kiedy było starcie 
dotyczące Modlina i Mszczonowa, zostały zainwe-
stowane potężne pieniądze zarówno w Modlin oraz 
infrastrukturę dojazdową, jak i w Lotnisko Chopina 
w Warszawie. Te wszystkie pieniądze, mam takie 
wrażenie, zostały waszą decyzją wyrzucone w bło-
to. Jeżeli rzeczywiście zrealizujecie, jeżeli będzie-
cie w stanie zrealizować swój pomysł, jeżeli nie jest 
to tylko pomysł na pewną propagandę… Jak mówił 
przed chwilą pan senator Florek, tak naprawdę nie jest 
to możliwe do zrealizowania ani nie jest to opłacalne.

Chciałbym na koniec powiedzieć panu ministro-
wi, że… Chciałbym panu pogratulować, bo bardzo 
sprawnie pan odpowiadał, w sposób potwierdzający 
pana wykształcenie i pana niewątpliwą wiedzę, na 
razie teoretyczną, co mnie niepokoi. Powiedziawszy 
to… Z tego, co pan mówił, zrozumiałem, że na pewno 
nie jest panu obcy film Nikosa Kazantzakisa „Grek 
Zorba”. Mam nadzieję, że nie będzie pan za parę lat 
tańcował na plaży przy kupie złomu, mówiąc „po-
patrz, szefie, jaka fantastyczna katastrofa”. Życzę 
panu, żeby było inaczej, ale mam olbrzymie obawy, 
tak samo jak mam olbrzymie obawy co do tego, czy 
akurat dla okręgu, który ja reprezentuję, czyli dla 

borami będziemy dyskutować i rozmawiać na temat 
tej inwestycji, że to wszystko pięknie, ładnie idzie 
do przodu, a co do finału, tego, jaki ten finał będzie, 
to można powiedzieć, że będzie on pewnie taki sam 
jak w przypadku tego 1 miliona samochodów elek-
trycznych.

Proszę państwa, dlatego kończąc, powiem, że cie-
szę się tylko z jednego: że to wszystko, co mówimy… 
że w tej chwili już jesteśmy na takim etapie, że to 
wszystko, co mówimy, można po czasie odsłuchać, 
sprawdzić i za 2 lata, za 3 lata ci z państwa, którzy 
za chwilę będą mówić, że to będzie zrealizowane, 
że tak, że w 2027 r… Nie wiem, mnie pewnie w tej 
Izbie w 2027 r. nie będzie, ale to wszystko będzie 
do sprawdzenia, tak jak wiele, wiele innych działań, 
które podejmujemy. I z tego należy się cieszyć. Jednak 
martwi mnie to, że takie środki, takie pieniądze, które 
w sytuacji, gdy jest wiele innych ważnych potrzeb 
i sytuacja zmienia się, zmienia się sytuacja na rynku, 
jeżeli chodzi o przewozy różnego rodzaju, i kolejowe, 
i samolotami, i jeśli chodzi o energię, bo mówiliśmy, 
że w niedługim czasie zabraknie nam prądu, a okaza-
ło się, że wiele lat minęło… To wszystko się zmienia. 
Tak więc podejmowanie takiej decyzji na taki okres 
z takimi…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, pan już przekroczył czas. Bardzo proszę 
zmierzać ku konkluzji.)

Dziękuję.
Konkluzja jest dla mnie taka, że ten humbug pro-

pagandowy będzie trwał przez najbliższy rok, 2, 3 
lata. Ja z doświadczenia, które sam mam, a też pra-
cowałem jako inżynier na budowach, jestem geodetą, 
rzeczoznawcą majątkowym i mam doświadczenie co 
do realizacji inwestycji, powiem, że będziemy o tym 
mówić i rozliczać to na następnych etapach. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pan senator Florek, Panie Ministrze, obawiam się, 

dosyć dobrze wypunktował te problemy, z którymi 
panu przyjdzie się spotykać w najbliższym czasie, 
a może właśnie niestety dużo później. I szczerze mó-
wiąc, gdy dzisiaj próbowaliśmy dopytać sprawozdaw-
cę komisji co do tego, jakie argumenty przekonały 
go i innych senatorów do poparcia tego projektu, to 
takich przekonujących z ekonomicznego punktu wi-
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(senator A. Pociej) czeństwie się potknął. Boję się, że u nas w sytuacji, 
gdy my w ogóle nie mamy żadnego doświadczenia 
w budowie dużych lotnisk, gdy nie ma u nas takich 
osób, nie ma specjalistów, nie ma firm, które do tego 
się nadają… Bo dotychczas wybudowaliśmy lotniska 
zupełnie dobrze funkcjonujące w niektórych ośrod-
kach regionalnych, ale to są takie dosyć małe lotniska.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie taki port…)
Ale chciałabym zwrócić uwagę też na to, że to, 

o czym pan mówił… Mówił pan o tym wzbudzonym 
popycie, że liczy pan na to, że te linie będą opłacal-
ne dzięki temu wzbudzonemu popytowi. Ja już nie 
odnoszę się do tego, o czym powiedział pan senator 
Augustyn, że po prostu Polacy nie latają nie dlatego, 
że nie ma portów lotniczych ani nie ma centralnego 
portu lotniczego. Polacy nie latają, bo nie mają na to 
pieniędzy. A ten ruch, który pan w dziwny sposób 
– bardzo mi się nie podoba to określenie – nazywa 
etnicznym, to jest taki ruch, że raz na rok, wysu-
pławszy pieniądze, ludzie jadą do Anglii albo jadą 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby odwiedzić 
rodzinę. I to nie jest tak, że kogoś na to stać itd. Ja 
bym w ogóle na to nie liczyła. No, jeżeli nie liczymy 
na to, że ten popyt będzie wzbudzony… Bo kto ma 
w ogóle latać? Młodzież chyba nie, emeryci będą co-
raz ubożsi – wiemy o tym, że za 10–20 lat nie będzie-
my mieli bogatych „niemieckich” emerytów, którzy 
będą jeździli po całym świecie, tylko będziemy mieli 
biednych polskich emerytów.

Następna sprawa, o którą pytaliśmy, to linie lot-
nicze, Panie Ministrze, i pan nie odpowiedział na 
pytanie, przez kogo ten hub miałby być obsługiwany. 
Przez kogo? No, powiedział pan, że nie będzie obsłu-
giwany przez Ryanaira ani inne tanie linie lotnicze, 
nie będzie obsługiwany przez Lufthansę, nie będzie 
obsługiwany przez jakieś inne… Rozumiem, że ma 
być obsługiwany przez LOT. Ale w jaki sposób? 
Gdzie to jest policzone? Ile kosztuje jeden samolot? 
Ile w tej chwili ich mamy, jaka jest nasza flota samolo-
tów? Nad tym proszę się zastanowić. Gdzie my mamy 
obsługiwać te dalekie linie, np. na wschód? Chyba że 
pan mówi też o tym, że będziemy obsługiwali te linie 
krajowe, ale to… Proszę pana, jeżeli tylko powstanie 
ten pana hub, to te regionalne porty, które są, praw-
dopodobnie upadną. No, my świetnie o tym wiemy. 
I te miasta już powinny o tym wiedzieć.

Mówi pan, że każdemu będzie się opłacało tam 
przyjechać. W jaki sposób? Skoro ja w tej chwili 
mam taką samą drogę do przejechania samochodem 
do Berlina i do Warszawy, to jak się panu wydaje, 
co wybiorę? Pojadę do Berlina, ale nie dlatego że… 
Po prostu pojadę do Berlina dlatego, że tam lot do 
miasta X jest 5 razy dziennie, a nie, tak jak u nas, 
2 razy w tygodniu. No, zgoda, może będzie częściej 
w tym hubie, ale nigdy nie dościgniemy tych portów 
niemieckich i chyba zdajemy sobie z tego sprawę.

Warszawy i dla warszawiaków, jest to dobre rozwią-
zanie, ponieważ tak jak mówiłem w czasie zadawania 
pytań panu, sam mam trochę doświadczeń związa-
nych z tym samym dystansem, jeżeli chodzi o pary-
skie lotnisko Charles’a de Gaulle’a, i nie jest to najlep-
szy prognostyk. Mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście 
państwo to zrealizujecie, to będzie trochę inaczej, bo 
tamten prognostyk nie najlepiej wróży. Dziękuję. Do 
widzenia… Przepraszam, dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Przede wszystkim zgadzam się z jednym z moich 

przedmówców, że ten port nie powstanie. Po prostu 
uważam, że w takiej formie, o której pan mówi, on 
na pewno nie powstanie. Nawet dobrze by było, żeby 
nie powstał, dlatego że ta dyskusja, którą przeprowa-
dziliśmy, skłoniła mnie do wniosku, że… Myślałam, 
że ta inwestycja jest dużo bardziej przygotowana, niż 
jest. A po rozmowie z panem ministrem jestem bar-
dzo zaniepokojona, chociażby z tego względu, że nie 
potrafił pan odpowiedzieć na najważniejsze pytania, 
które tutaj padały. Ja do nich przejdę, ale najpierw po-
wiem, dlaczego moim zdaniem ta inwestycja upadnie.

Przede wszystkim chodzi o kwestię obecnego ru-
chu lotniczego i portów na świecie. My zresztą tu, 
w Senacie chyba z rok temu czy pół roku temu już 
toczyliśmy taką dyskusję na ten temat. Ja zwracałam 
uwagę na to, że w tej chwili ze względu na sprawy 
przede wszystkim bezpieczeństwa na lotniskach na 
świecie wszyscy się zastanawiają nad zmianą syste-
mu. Po prostu te wielkie lotniska, które znamy, takie 
jak np. Frankfurt itd., są już niewydolne, są coraz 
bardziej niewydolne, coraz bardziej niebezpieczne 
i coraz bardziej uciążliwe dla pasażerów. I wszyscy, 
którzy latamy i korzystaliśmy z linii lotniczych w cią-
gu np. ostatnich 20 lat, doskonale wiemy, jak drastycz-
nie spadła jakość usług zarówno w liniach lotniczych, 
jak i na lotniskach. Ta jakość spada oczywiście ze 
względu na wzrost liczby pasażerów oraz pojawienie 
się tanich linii lotniczych. 

Ale bezpieczeństwo jest tym czymś szczególnym 
i chyba nie muszę tłumaczyć, że w tym świecie, z któ-
rym mamy w tej chwili do czynienia, na tych mniej-
szych lotniskach można zapewnić większe bezpie-
czeństwo. I to jest taka kwestia… Państwo świetnie 
wiecie, że ten port berliński m.in. właśnie na bezpie-
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(senator B. Zdrojewska) Następne pytanie, już niektórzy o tym mówili: 
dlaczego akurat to? A co z elektrowniami atomo-
wymi, które też są obiecane i miały być budowane? 
Co z tym? Ja przypominam, że w 2020 r. będziemy 
musieli ograniczyć ilość spalin. I to po prostu musimy 
zrobić, inaczej będziemy płacili ogromne, ogromnia-
ste kary za to wszystko.

Następna kwestia – terminy itd. Też mam do-
świadczenie, też wiem, jak wyglądała np. budowa 
obwodnicy autostradowej we Wrocławiu w latach 
dziewięćdziesiątych. Myśmy musieli dokonać tych 
wszystkich przekształceń, jeśli chodzi o przygoto-
wanie ziemi pod inwestycję.

Następna sprawa to plany zagospodarowania mia-
sta itd. To są procesy, które się ciągną. Wszyscy o tym 
wiedzą, że te procesy ciągną się tak długo.

No i ostatnia kwestia. Państwo mówią, że świetnie, 
że kolejna specustawa. Specustawa świadczy tylko 
o słabości państwa. Mówię o tym. Myśmy też robi-
li, Platforma też robiła specustawy. Ja zawsze będę 
mówiła, że specustawa świadczy o słabości państwa. 
W normalnym państwie nie trzeba specjalnej ustawy, 
żeby coś dobrze zrobić.

I następna kwestia. Polecam państwu artykuł 
Witolda Gadomskiego, który się ukazał jakoś tydzień 
temu w „Gazecie Wyborczej”, bardzo interesujący, 
naprawdę znakomity artykuł…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
…o białych…
Tak.
…O białych słoniach, Panie Marszałku, czyli o ta-

kich inwestycjach, które wyglądają z pozoru atrak-
cyjnie, a stają się wielkim, ogromnym kłopotem dla 
państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Już nie będę wracał do szczegółów, Panie 

Ministrze, tych, które były poruszane podczas debaty, 
i tych elementów, które były poruszane przez moje 
koleżanki i kolegów występujących tutaj w czasie tej 
debaty. Proszę nie odbierać tego tak, że ci, którzy 
zadają dużo pytań, są przeciwko. Ja wiem, że w pol-
skiej mentalności utarło się tak, szczególnie teraz, 
że ten, kto pyta, uchodzi za wroga przedsięwzięcia. 
W latach siedemdziesiątych kabaret Tey, na którym 
się wychowałem, przetransformował powiedzenie: 
„pamiętaj, kto pyta, nie rządzi”. I państwo tak trochę 

Liczy pan na tych pasażerów, którzy będą do nas 
przylatywali z krajów wschodnich. Rozumiem, że 
chodzi o Ukrainę, bo np. Czecha to ja w życiu nie 
widziałam na polskim lotnisku. I nie sądzę, żeby to 
był dla niego jakiś taki kierunek… Dlaczego miałby 
lecieć nie z Wiednia, ale z Warszawy? No, proszę 
powiedzieć… Przepraszam, z Baranowa.

(Rozmowy na sali)
I następna sprawa, o której chcę powiedzieć, 

a której państwo nie bierzecie pod uwagę. W tej 
chwili te miasta, które mają blisko porty lotni-
cze i są świetnie skomunikowane itd., korzystają 
z tego, świadcząc różnego rodzaju usługi na rzecz 
osób zakładających w tych miastach swoje firmy. 
I zapewniam państwa, że każdy właściciel takiej 
firmy jako pierwsze kalkuluje to, czy on ma godzinę 
drogi z lotniska, czy pół godziny, czy 2 godziny. 
W ten sposób to wygląda. Tak jak mówiłam, jeże-
li ja mam niecałe 350 km do Warszawy i niecałe 
350 km do Berlina, to jak się ten Berlin otworzy… 
Proszę zdawać sobie sprawę z tego, że województwa 
dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie będą 
miały bliżej do tamtego lotniska. I zanim to nasze 
powstanie, to tamto już odciągnie klientów. No nie-
stety, tak będzie, tak wygląda ta sytuacja. A więc 
bardzo trudno będzie się w tym wszystkim znaleźć 
biznesowo. I co zrobią wtedy te… No, na pewno 
będzie spadek w przypadku hoteli w Warszawie, 
jeśli chodzi o usługi hotelarskie itd. Ale ja też nie za 
bardzo widzę, w jaki sposób te osoby, które chcia-
łyby zatrzymywać się gdzieś tam, w okolicach tego 
Baranowa, i dojeżdżać taki kawał do Warszawy, 
żeby potem przeciskać się przez całe miasto… No, 
o tym nie mówimy, a to następna godzina.

Pan mówi o liniach kolejowych itd., ale ja nie 
wiem… Proszę spojrzeć na ten węzeł warszawski, 
z Dworcem Centralnym. Tu jest chyba sens dojecha-
nia tylko do Dworca Centralnego – prawda? – tak 
żeby mieć blisko do centrum. I to jest następna wąt-
pliwość, która przychodzi do głowy. Proszę zobaczyć, 
że tam, gdzie lotnisko jest świetnie skomunikowane 
z centrum miasta, dużego miasta, tam te stolice na-
prawdę się rozwijają, i tam jest w ogóle jakikolwiek 
sens… A z tego Charleroi pod Brukselą to nikt nie 
lubi latać, bo tam jest po prostu kawał drogi, a jak 
utknie się tam w korkach, to to są 4 godziny stania. 
I to potrafi naprawdę…

Tak że zwracam uwagę na tę konkurencję berliń-
ską, która… Myśmy po prostu… Może gdybyśmy 
wcześniej wystartowali z takim projektem, 20 lat 
temu, to moglibyśmy powalczyć, ale tutaj moim 
zdaniem nie powalczymy, zwłaszcza z powodu tak 
słabego naszego przygotowania do tej inwestycji, bo 
to dopiero zaczyna powstawać i gdzieś się rodzić.
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(senator L. Czarnobaj) ani na jakichś przedsięwzięciach, analizach. Brak 
raportów i opracowań, czyli nie robimy opracowań 
dotyczących takiego przedsięwzięcia. I jako przykład 
pan profesor podaje likwidację Rządowego Centrum 
Studiów Strategicznych w 2006 r., to poprzednie roz-
danie PiS. A w ciągu tych 2,5 roku utworzyliście 
państwo 18 nowych państwowych instytucji. Czyli in-
stytucja, a nie nowy sposób myślenia strategicznego. 
I, Panie Ministrze, to, co jest przedmiotem dzisiejszej 
debaty… Taka końcowa decyzja, najpierw rządu, te-
raz parlamentu, powinna być poprzedzona wieloma 
miesiącami otwartej dyskusji dotyczącej tego przed-
sięwzięcia. Te wszystkie pytania, Panie Ministrze, 
które dzisiaj tutaj padały, i jeszcze więcej, począw-
szy od konsultacji z ludźmi, których to ewentualne 
miejsce ma dotyczyć, a skończywszy na ekspertach, 
to powinno być poddane długofalowej, nie mówię 
-letniej, -miesięcznej dyskusji. Jako projekt, który bę-
dzie rzutował na wiele decyzji przez 7 lat. Dlatego jest 
to obarczone na samym starcie olbrzymim błędem, 
takiej romantycznej twórczości połączonej z decyzją 
polityczną: będziemy mieli port. Dlaczego ten port… 
W 2010 r. jest opracowanie, a potem już jakby cisza. 
Zgłoszono zbyt dużo zastrzeżeń i prawdopodobnie nie 
było woli i czasu na to, żeby je rozstrzygnąć.

Ja bym prosił pana senatora Rulewskiego, bo do 
niego mówię, żeby się trochę odwrócił…

(Rozmowy na sali)
Tam zgłaszano te zastrzeżenia, o które pytałem, 

jednym z nich jest to, że ten centralny port ma szanse 
powodzenia, jeżeli dochód per capita w Polsce będzie 
na poziomie z Francji. To dzisiaj chyba są 42 tysiące 
dolarów, a w Polsce – ok. 20 tysięcy. No, nie ma szans 
na osiągnięcie tego. Jeżeli do tego, Panie Ministrze, 
dołożymy takie rzeczy, że idzie się w kierunku, jak 
sugerowała tutaj pani senator Barbara, odchodzenia 
od centralnych wielkich portów na rzecz portów re-
gionalnych i nawet portów miejskich… Oczywiście, 
to jest jedna z koncepcji, ale chciałbym, żeby te dwie 
koncepcje się gdzieś zderzyły, żeby było pole do dys-
kusji. Argumenty jednych, drugich i trzecich. Gdyby 
nam przedstawiono efekt pracy akademicko-medial-
no-dyskusyjnej różnych gremiów i gdyby z tej szero-
kiej pracy nad tym wynikałaby koncepcja tego portu, 
to mielibyśmy mniej wątpliwości.

Panie Ministrze, zachęcam do prześledzenia tego 
artykułu. Istotne jest tu porównanie z krajami an-
glosaskimi, z których, uważam, powinniśmy rzeczy 
dobre brać, jako rzeczy, które warto wdrażać, a rzeczy 
złe odrzucać. I oni przy podejmowaniu kluczowych 
decyzji dotyczących tego rodzaju inwestycji, na tym 
poziomie, o takiej wielkości w stosunku do PKB, 
opracowują tzw. zieloną księgę. Takie wyzwanie 
przed podjęciem decyzji jest szeroko konsultowane 
w różnych środowiskach: akademickich, opiniotwór-
czych, ludzi doświadczonych, ale i niedoświadczo-

podchodzicie do tego. Ja rozumiem, że pan minister 
jako człowiek młody nie ma jeszcze zapisanego w ge-
nach tego, o czym mówię. Ale nie chciałbym, żeby ta 
inwestycja… Chciałbym, żeby cieszyła się ona powo-
dzeniem w Polsce, bo przecież jeśli wydamy 40 mi-
liardów zł i okaże się, że to jest wielka klapa… No, 
to jest przedsięwzięcie, które nie powinno w Polsce 
mieć miejsca.

Panie Ministrze, przypomina mi się pewna sce-
na chyba z filmu Barei „Poszukiwany, poszukiwa-
na”: „Tu postawimy domy”. „Ale tu jest jezioro”. 
„Przeniesiemy”. Myślę, że coś w tym jest. Państwo 
nasiąknęliście trochę tą filozofią: „nie ma problemów, 
jezioro przeniesiemy, ludność, która dzisiaj prote-
stuje – nie wiem – spacyfikujemy albo coś innego 
zrobimy”.

Ja chcę zwrócić uwagę na coś innego, Panie 
Ministrze, póki nie jest za późno. Jakby na potrzeby 
dzisiejszej dyskusji w ubiegłym tygodniu w „Gazecie 
Prawnej” ukazał się artykuł pana profesora Andrzeja 
Zybały z SGH na temat właśnie podejmowania decy-
zji w Polsce. I chciałbym o kilku kwestiach powie-
dzieć, o kwestiach, o które pytaliśmy. I jakby skraca-
jąc w podsumowaniu to, co pan minister powiedział 
o tym, jaki jest tok postępowania w podejmowaniu 
decyzji… Mamy rok 2003 – opracowanie, pojawia 
się pomysł. W 2010 r. jest opracowanie, które robi 
rząd Platformy i PSL. I mamy rok 2018, główny rok 
to 2017, taką informację uzyskałem od pana mini-
stra. Braliśmy pod uwagę – mówi pan minister – te 
wszystkie opracowania, czyli zebrał się jakiś zespół, 
eksperci, podyskutowaliście państwo i trafiło to pod 
obrady rządu, a rząd podjął uchwałę o realizacji 
tego przedsięwzięcia. Pokłosiem tego jest ta ustawa. 
Oczywiście, uchwała rządu z listopada mówi o tym, 
że ma być miło, serdecznie itd., itd. Okej. Tylko, Panie 
Ministrze, chciałbym wrócić do wypowiedzi pana 
profesora Zybały. Polecam, Panie Ministrze, to wy-
powiedź z ubiegłego tygodnia. Póki nie jest jeszcze 
za późno. 

Pan profesor mówi, że my, podejmując decyzję 
w Polsce – nie mówi, czy to za PiS, czy to za PO 
i PSL, oczywiście ja powiem, jako polityk, że to się 
nasila w okresach rządów Prawa i Sprawiedliwości – 
nie weryfikujemy wiedzy i nie konfrontujemy faktów 
z innymi opiniami, a po prostu podejmujemy decyzje 
na zasadzie romantycznej wizji. Ja mogę powiedzieć, 
że wizji politycznej. Zbudujemy sobie port, central-
ny port lotniczy. I oczywiście, zapewne byłbym do 
tego przekonany, gdybym widział, że do tej decyzji 
doszliśmy w sposób strategiczny, fundamentalny. I co 
mówi pan profesor? Że to nierealne wizje zamiast 
przetestowanych projektów działań. Czyli po prostu 
wyznacza się wizję i nie testuje się tego ani na innych, 
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(senator L. Czarnobaj) stytucji, za rozpoczęciem inwestycji, natomiast przy 
tego rodzaju pracy, przy takim sposobie… O tym 
mówił pan senator Florek: 20 godzin, 3 czytania i już 
w Senacie. Panie Ministrze, dopóki nie jest za późno, 
proszę o refleksję. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Na samym początku chciałbym państwa wszyst-

kich przeprosić, bo z natury jestem optymistą – na 
bazie optymizmu zbudowałem moje firmy i prowa-
dziłem je prawie 20 lat, na bazie optymizmu zbudo-
wałem moją rodzinę, z której jestem dumny i dzięki 
której jestem szczęśliwy – i tak bardzo chciałbym, 
Panie Ministrze, rozpocząć tak entuzjastycznie jak 
pan, i powiedzieć o tym cudownym porcie lotniczym, 
który rzuci Europę i świat na kolana, ale, pan wyba-
czy, Panie Ministrze, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
jestem też pragmatykiem… Ja nie jestem politykiem 
– jestem pragmatykiem i będę musiał mówić jak prag-
matyk. Ale na końcu powiem, Panie Ministrze, coś 
optymistycznego.

Tak się złożyło, że po raz kolejny procedujemy coś, 
czego niestety nie mogę inaczej nazwać jak bublem 
prawnym. A trochę już tutaj przepchaliśmy przez 
te 2,5 roku bubli prawnych. Dlaczego? Bo sposób 
i dynamika głosowania ustawy w Sejmie – zresztą 
świetnie mówił przed chwilą pan senator Czarnobaj 
– oraz w Senacie powoduje, że my wszyscy mamy 
szereg wątpliwości co do zasadności tworzenia cen-
tralnego portu lotniczego. Pewnie za chwilę wystąpią 
senatorowie z PiS i będą mówić odwrotnie, ale to 
będzie coś takiego, że sami sobie będą zaprzeczać. 
Mówię i apeluję jak pragmatyk: jeżeli mamy jesz-
cze czas, spróbujmy to zrobić inaczej, nie na kolanie. 
Jak my widzimy sposób prac legislacyjnych przy tej 
ustawie, to jasne jest, że – tak jak moi poprzednicy 
mówili – najpierw powstała koncepcja, a teraz do 
tej koncepcji będziemy dostosowywać argumenty 
i analizy. Przecież wszyscy wiemy, że eksperci wielo-
krotnie mówili przez ostatnie lata, że lotnisko Okęcie, 
Panie Ministrze, ma wciąż ogromne możliwości, jeśli 
chodzi o rozbudowę. Warszawa, jak mówią ci, którzy 
na tym się znają na pewno lepiej niż ja, potrzebuje 
Okęcia, a Okęcie potrzebuje Warszawy. I tak szcze-
rze mówiąc, dla centralnego portu lotniczego może 
być duoport Okęcie-Modlin… Ja bym dzisiaj… Ten 
problem, o którym pan mówił, Panie Ministrze, to 
jest problem do rozwiązania, jeżeli chodzi o Modlin. 
Ja bym w ogóle tego nie podnosił, bo to jest zero, nic 

nych – tych, których to dotyczy. I dopiero po sze-
rokich konsultacjach trafia to do pod obrady rządu 
i parlamentu. A wyście zrobili kompletnie odwrotnie, 
wbrew jakiejkolwiek… To jest przykład wschodniego 
sposobu przeprowadzania inwestycji: rząd, szybka 
analiza… Przeanalizowaliśmy? No to do parlamentu. 
Pan profesor pisze też, że brakuje raportów eksperc-
kich i innych tego rodzaju rzeczy. Powinniśmy mieć 
tutaj co najmniej 5, 10, 15 różnego rodzaju opinii 
eksperckich. Bo warto wydać miliony, żeby nie tra-
cić miliardów, Panie Ministrze. I warto się nad tym 
zastanowić.

Pan profesor pisze też, że my jako Polacy – adre-
suję to do nas wszystkich tu obecnych – boimy się 
neutralnych analiz, bo mogłyby wskazać, że należy 
inaczej działać. Przecież byliśmy tutaj świadkiem, 
kiedy pytaliśmy jako opozycja o to, jakie są opinie, 
jakie są analizy… To są tylko opinie, nie bierzemy 
ich pod uwagę – tak słyszeliśmy. No, to jest mental-
ność, z którą trzeba walczyć. Człowiek otwarty to 
jest człowiek chętny do dyskusji, który nie boi się 
krytyki, chętny do analiz. I na podstawie tego przed-
kłada projekt. A tu od 2,5 roku dzieje się odwrotnie 
– najpierw projekt, bez opinii, a jeśli są, to komplet-
nie nie są brane opinie pod uwagę… I takie ustawy 
są. One oczywiście działają w Polsce, ale przynoszą 
rożnego rodzaju szkody. Tu szkoda będzie podwójna: 
zlikwiduje się, bo przecież na tym to będzie polegało, 
mnóstwo małych lotnisk, które funkcjonowały, a to 
będzie obarczone jakimś błędem… No, nie daj Boże, 
żeby nie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia.

Na koniec, Panie Ministrze, chciałbym panu prze-
kazać to, co pan profesor pisze w podsumowaniu. 
Mam nadzieję, że pan przeczyta ten artykuł. Otwarty 
człowiek to taki, który chętnie konfrontuje swoje opi-
nie z nowymi faktami, szuka okazji do dyskusji, jest 
na tę dyskusję otwarty i potrafi obronić swoje racje. 
Tego wszystkiego, Panie Ministrze, brakuje w tym 
sposobie podejmowania decyzji. I dlatego jest to obar-
czone strasznym ryzykiem – ryzkiem, które idzie 
w poprzek wiedzy i doświadczenia wielu, wielu ludzi, 
wielu autorytetów. Ja czuję, że to jest… Pan minister 
pięknie tego broni. To jest taka romantyczno-politycz-
na wizja: budujemy centralny port, żeby coś po nas 
zostało – tak, to myśmy to rozpoczęli i zbudowali. 
Inne argumenty w tej dyskusji trudno mi znaleźć. 
Więcej jest niepewności, zastrzeżeń i wątpliwości, tak 
jak powiedziałem, zarówno ze strony mieszkańców, 
jak i samych ekspertów, którzy też zgłaszają różnego 
rodzaju wątpliwości. Można by było w czasie dys-
kusji, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, rozwiać 
je lub wyjaśnić. Przy takim sposobie postępowania 
być może byłbym bardzo głęboko przekonany co do 
tego pomysłu i głosowałbym za powołaniem tej in-
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(senator W. Komarnicki) tym zastanowić. A my chcemy przesunąć z 7 km – 
zostaję przy pańskiej koncepcji – do 36 km.

Proszę państwa, kończąc, chcę powiedzieć, że nie 
ma w tym wszystkim żadnej zasadności ekonomicz-
nej. Gdy nie ma argumentów finansowych, to polityka 
jest kompletnie niewskazana. A państwo z tej wiel-
kiej inwestycji, o której mówicie, zrobiliście polity-
kę, bo zbliżają się wybory samorządowe, zbliżają się 
wybory parlamentarne. Wymyśliliście gigantyczną 
wydmuszkę.

Jako członek komisji powiedziałbym, gospodar-
czej, przestrzegałem wszystkich entuzjastów. Gdy pan 
premier Morawiecki rzucił hasło „milion elektrycz-
nych samochodów”, to 2 lata temu na posiedzeniu 
komisji powiedziałem „zastanówmy się, o czym my 
mówimy”. My nawet nie przeprowadziliśmy analizy, 
ile kosztuje wytworzenie punktu poboru dla takiego 
samochodu.

Panie Ministrze, dzisiaj już nic się o tym nie mówi. 
Na posiedzenie naszej komisji już nawet nie chcą 
przyjść ministrowie, którzy kiedyś mówili o tym 
z entuzjazmem. Ja panu życzę, żeby nie opuszczał 
pana entuzjazm, bo jedyną nadzieją na to, że ta inwe-
stycja powstanie, jest pańska determinacja. Pan, tak 
myślę, jako jeden z nielicznych w nią wierzy i ja pana 
rozumiem. Szepnąłem, że gdybym był premierem, 
zrobiłbym pana szefem spółki, która by to robiła, 
i byłby pan odpowiedzialny za zrealizowanie tego 
wszystkiego.

Dziękuję państwu za uwagę. Nie mogę jako prag-
matyk głosować za czymś, co kompletnie się nie skła-
da ani ekonomicznie, ani pragmatycznie. Dziękuję 
państwu za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
No tak. Doczekamy się wielkiej inwestycji. 

Centralizm i monumentalizm. Centralizm już ob-
serwujemy, ale jest to pierwsza propozycja monumen-
talizmu zawarta w ustawie. To jest poważna rzecz. 
To nie jest dyskusja o tym, czy będziemy to robić, 
kiedy będziemy to robić i za ile będziemy to robić. 
Uchwalamy ustawę, co oczywiście nie kończy spra-
wy, choćby sprawy finansowania inwestycji.

Panie Ministrze, ja się cieszę, że pan jest specja-
listą i że jest pan specjalistą, którego jeszcze nie po-
chłonęła polityka, bo bardzo często mówi pan to, co 
pan myśli, i mówi pan prawdę.

Powiedział pan jasno, że jeżeli powstanie port cen-
tralny, Okęcie trzeba będzie zlikwidować. Można będzie 
pobudować tam domy, jest to jakaś koncepcja, ale lotnisko 
Okęcie trzeba będzie zlikwidować. Tutaj nie powinno być 

w stosunku do tego, co my procedujemy. A do tego 
jeszcze chcę powiedzieć, że mamy zmodernizowane 
wszystkie porty regionalne i one, jeśli chodzi o stan-
dard, są już zbliżone – chcę powiedzieć to wyraźnie, 
bo latam z portów regionalnych i wiem, że tak jest 
– do portów spełniających światowe standardy, Panie 
Ministrze. Łódź, Radom, Lublin – one mogą być por-
tami satelickimi dla Warszawy. Zresztą obowiązuje, 
jak pan mówił w swoim wystąpieniu, taki podział: 
40% do 60%, zatem 40% pasażerów odprawianych 
jest z centralnego portu w Warszawie, a 60% pasaże-
rów jest odprawianych przez porty regionalne.

Panie Ministrze, Szanowni Państwo, nie wycią-
gamy tak do końca wniosków. Nie chcemy wyciągać 
wniosków. Nie analizujemy. Wprawdzie ucieszyło 
mnie, kiedy powiedział pan… kiedy zadałem panu 
pytanie, czy będziecie analizować tę wpadkę, jaka 
jest związana z Schönefeld… I ucieszyło mnie to, że 
będziecie to analizować. Ale chcę powiedzieć, że na 
świecie mówi się, że po Stanach Zjednoczonych dru-
gim najlepiej zorganizowanym państwem są Niemcy. 
Warto się nad tym zastanowić, dlaczego im nie wy-
szło. Polecam. Ale też nie wyszło lotnisko Montreal-
Mirabel, też nie wyszło w Madrycie… Warto się nad 
tym zastanowić, dlaczego nie wyszło. Ale też nie ma 
żadnej gwarancji i pewności, że nam wyjdzie, bo 
my wiemy, jak potrafimy popełniać ogromne błędy.

W dodatku, Panie Ministrze, jeżeli chodzi o miesz-
kańców, to już wszyscy w kraju wiedzą, że jest co do 
tego absolutny pesymizm i cała gmina jest przeciw. 
A co to da? To 16 lat temu na dużym złożu węgla 
brunatnego, potężnym złożu Gubin-Brody, arogancja 
władzy doprowadziła do tego, że do dnia dzisiejszego 
nie powstała tam kopalnia i potężne źródła energii. 
Tu będzie duży opór i pomimo tej specustawy, bę-
dzie naprawdę gorąco nie tylko w kraju, ale także 
w Europie. Po budowie lotniska w Baranowie, Panie 
Ministrze, będziemy mieli lotnisko najdalej od cen-
trum ze wszystkich stolic europejskich. Ja nie sprze-
czam się z panem. Ja wyliczyłem, że to będzie 45 km, 
pan wyliczył 36 km, mogę przystać na 36 km. Ale nie 
ma takiej stolicy w Europie, Panie Ministrze, która 
miałaby tak daleko lotnisko, jak my chcemy mieć. 
Budowa tego portu i zamknięcie Okęcia oznacza też, 
powiedzmy sobie szczerze, Panie Ministrze – pan jest 
mieszkańcem tego miasta; zwracam się do pana mini-
stra Radziwiłła – degradację Warszawy. To oznacza 
jej deklasację i pozbawienie funkcji metropolitalnej. 
Będzie to też pozbawienie konkurencji takich miast 
jak Praga, która ma lotnisko w odległości 10 km, czy 
Budapeszt, który ma lotnisko w odległości 16 km. 
Lotnisko w Brandenburgii, w Schönefeld ma być 
otwarte w przyszłym roku. Ono jest położone 11 km 
od centrum Berlina, Panie Ministrze. Warto się nad 
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(senator B. Borusewicz) wo jeszcze taka inwestycja, takie kredytowanie jest 
obłożone. Oznacza to inne ceny dla własnych firm, 
w tym przypadku linii… Stałe ceny, nie inne. Stałe 
ceny na te 30 lat i kontrola nad funkcjonowaniem…

Panie Ministrze, ja czytałem te charakterystyki fi-
nansowania. I specjaliści wskazywali, że… I specjaliści 
wskazywali, że to jest finansowanie, na które się mogą 
zgadzać kraje Trzeciego Świata, dlatego że tam jest 
taka zasada… I jeszcze do tego specjaliści inwestora… 
Chińczycy przywożą swoich specjalistów, realizują in-
westycję nie tylko za własne pieniądze, ale także z wła-
snych materiałów i za pomocą własnych pracowników. 
To jest schemat inwestycji, który jest korzystny dla 
krajów Trzeciego Świata, dla nas nie. Jeżeli się mylę, to 
dobrze. Ale z tego, co pan mówił, z tej charakterystyki 
finansowej tego pierwszego… tej najważniejszej części 
inwestycji ja wyciągnąłem taki wniosek: to jest właśnie 
system chiński. Jeżeli nie, no to kto będzie to finanso-
wał? No, przecież to są olbrzymie pieniądze, pieniądze, 
których zwrot będzie przez długie, długie lata oczekiwa-
ny. Ja nie widzę żadnych podmiotów europejskich, które 
by to sfinansowały. Skarb… budżet państwa polskiego 
nie jest w stanie tego sfinansować. Unia Europejska tego 
nie sfinansuje. No, więc kto? Bank Światowy? To jest 
zasadnicza sprawa. Bo przecież ustawę możemy uchwa-
lić… I uchwalimy tę ustawę, bo większość podniesie 
ręce i uchwali tę ustawę. Ale jest kwestia finansowania. 
To jest najistotniejsze i to będzie najtrudniejsze. I na py-
tania dotyczące tej kwestii żadnych odpowiedzi nie usły-
szałem. Ja rozumiem, że rząd się zajmie finansowaniem, 
ale, jak mówię, to jest najważniejsza część inwestycji: 
montaż finansowy. A więc jak to będzie wyglądało? 
Kiedy o tym się dowiemy?

I na tym zakończę… Zakończę w taki sposób. No, 
widzę ten monumentalizm. Gierek… Już nie będę 
wracał do piramid, ale Gierek miał Hutę „Katowice”…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale za pieniądze oby-
wateli.)

…a obecny premier… Co? Chce mieć centralny 
port lotniczy? To jest trochę za drogo jak na monu-
ment. Niech sobie wystawi jakiś inny pomnik, tańszy 
pomnik, taki, który będzie do zrealizowania.

I ostatnia kwestia. Chcecie nazwać to 
„Solidarność”, żeby w nazwie była „Solidarność”. 
Ja bym wolał, żeby ten port lotniczy, centralny port 
lotniczy nazywał się „Solidność”, Panie Ministrze. 
Dziękuję bardzo.

(Poruszenie na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

żadnych półśrodków, ponieważ ruch, który jest na Okęciu, 
a jest on w tej chwili największy, nie przeniesie się do 
planowanego portu. Do tego mocno ograniczyć, może 
nie do końca zlikwidować, ale ograniczyć do ruchu lo-
kalnego, trzeba będzie Katowice-Pyrzowice, oczywiście 
port Łódź, który ledwie dycha, Radom, w którym dzisiaj 
w zasadzie nic się nie dzieje. No, ale został zbudowany 
i były związane z tym jakieś nadzieje. Ale ogranicza się 
także Kraków, Modlin. Mówi pan, że w Modlinie nie 
możemy tego budować, chociaż jest infrastruktura… 
O tym pan nie mówi, że jest tam infrastruktura. Uważa 
pan, że budowa lotniska w polu od samego początku jest 
koncepcją najlepszą, najbardziej słuszną i chyba najtańszą. 
Nie wiem, czy najtańszą. Przypomina mi się piosenka: 
„tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”.

(Głos z sali: Jezus Maria.)
No, w piosence to może dobrze brzmieć, ale w real-

nych sytuacjach… Szacowany koszt tego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego to w tej chwili 35 miliardów, 
a zapewne będzie to więcej. Skąd te pieniądze? A trze-
ba przypomnieć, o czym jeszcze… No, trzeba mieć 
w tyle głowy, że mamy budować także elektrownię 
jądrową za 30 miliardów zł, może 35, 40 miliardów. 
Takie są szacunki. Wiadomo, że w budżecie państwa 
tego nie będzie. Firmy tego nie udźwigną. No, a PPL? 
Oczywiście, że nie udźwignie. A jakieś inne firmy 
typu Orlen, Lotos? No, jeżeli przerzucicie to na nie, 
obciążycie je takim ciężarem, to zupełnie położycie te 
firmy. Port Frankfurt nad Renem, który jest olbrzymim 
hubem, zatrudnia w tej chwili 80 tysięcy ludzi. To są 
takie wielkości. W jaki sposób… Czy my dojdziemy do 
tego typu wielkości? Takiego przerobu i zatrudnienia? 
Ten port zatrudnia tylu ludzi, ale nie dlatego, że chce 
ich zatrudniać, tylko dlatego, że ci ludzie są potrzebni.

Panie Ministrze, na moją prośbę scharakteryzował 
pan, jak mniej więcej wygląda podział finansowania 
i pewne zasady tego finansowania. Połowę finanso-
wania, połowę tej sumy 35 miliardów stanowią inwe-
stycje podstawowe w infrastrukturę lotniska, w in-
frastrukturę dojazdową, kolejową, drogową itd. To są 
największe potrzeby i na to pójdą największe sumy.

(Głos z sali: A PO co ma?)
Skąd te pieniądze? Posłuchałem pana i powie-

działbym, że wiem, skąd te pieniądze, bo opisał pan 
charakterystykę finansowania, którą dają Chińczycy, 
państwo chińskie. Zapewnił pan, że zwrot będzie… 
że ta inwestycja będzie miała finansową stopę zwrotu, 
że będzie wzrost i będzie to… W związku z tym ta 
część inwestycji będzie dochodowa, bo z czegoś musi 
być finansowany zwrot tych pieniędzy. I powiedział 
pan, że będzie to… No właśnie: że ci, którzy będą 
inwestować, będą kredytować. Tak robią Chińczycy, 
oczywiście. Tak, kredytują, dają kredyty na 30 lat. 
I dają jednocześnie takie warunki, którymi dodatko-
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(senator D. Czudowska) się przez Warszawę trzeba przebić samochodem, co 
w zależności od pory dnia zajmuje czasem więcej niż 
pół godziny. Tak więc 3,5 godziny… Ja bym chętniej 
jeździła pociągami, gdyby one były częściej i o do-
godnych porach, ponieważ te 3,5 godziny to jest dla 
mnie czas zmarnowany. No, może trochę w radiu 
posłucham wiadomości albo odmówię sobie róża-
niec, bo to w drodze często robię. Ale tak poza tym 
to jest czas stracony. Przy odprawie ani poczytać, 
ani… A w pociągu można poczytać, można z kimś 
porozmawiać, można nawet pospać. I ten czas jest na 
pewno lepiej wykorzystany. Chciałabym, żebyśmy 
w przypadku odległości 300, 400 czy 600 km nie 
musieli w Polsce latać samolotami.

Nie obawiam się o to, że te małe porty lotnicze, 
to znaczy wrocławski, gdański czy krakowski – one 
nie są znowu takie małe – nagle upadną. Przecież 
ruch pasażerski nie znosi próżni. Jeżeli będzie mniej 
samolotów z Wrocławia do Warszawy, to może bę-
dzie więcej lotów turystycznych. Ja śledzę rozwój 
lotniska we Wrocławiu. W 1997 r. zaczęłam latać 
do Warszawy… Chociaż nie, trochę później, bo te 
loty były takie niedogodne… Gdzieś od 1999 r. latam 
samolotami do Warszawy. We Wrocławiu to barak 
był, tak trzeba powiedzieć, i chyba 3 czy 4 samoloty 
dziennie. A dzisiaj mamy kilka, z 6 czy 7, połączeń 
z Warszawą, połączenie z całym światem, piękne 
lotnisko. Dlaczego mamy… Na tej zasadzie nie mie-
libyśmy ani we Wrocławiu, ani w Jasionce, gdzie są 
samoloty, o których pan minister wspominał, że do 
Nowego Jorku latają z Rzeszowa…

Gdybyśmy mówili tak: „oj, to się nie uda, oj, nic 
z tego nie będzie, oj nie, oj nie”, to nic byśmy nie mieli. 
Przykro słuchać, że taki piękny projekt, który może 
dać Polsce… Będziemy przewozić miliony pasażerów. 
Ja się tak specjalnie na tym biznesie, na tym wszyst-
kim nie znam, ale mogę sobie łatwo wyobrazić, że jak 
będą miliony podróżujących, to będą tysiące miejsc 
pracy. Czy nie mamy obowiązku przygotowywać na-
szej wykształconej młodzieży miejsc pracy nie tylko 
w kopalniach, nie tylko w takich miejscach, gdzie się 
eksploatuje siły ludzkie? Propaganda? Klęska? Skąd 
założenie, że osoby, które biorą udział w projektowaniu 
tego, które są odpowiedzialne za ten projekt, nie mają 
kompetencji, nie wiedzą, co to jest wycena gruntu, nie 
wiedzą, jakie trzeba pokonać administracyjne prze-
szkody? No, skąd w ogóle takie pytania się biorą, skąd 
przeświadczenie, że nikt nic nie wie i że tylko byli 
wojewodowie czy urzędnicy Platformy Obywatelskiej 
wszystko wiedzą, a u nas na pewno nikt się na tym nie 
zna? To jest wspaniały program. Ja jako Polka cieszę 
się z tego, że będziemy mieli taki port, bo ja wierzę, 
że on powstanie. A państwo mówią, że nic z tego nie 
będzie, bo to się nie opłaca.

No, nie opłacało się kontynuować programu 
„Odra 2000”. To jest świetny program, który powstał 

Słuchając pytań – częściowo słuchałam, będąc 
w pokoju, bo musiałam dzielić swoją uwagę po-
między inne sprawy, które miałam do załatwienia, 
a potem słuchałam już tutaj, na sali – tak westchnę-
łyśmy zresztą razem z panią senator: Bogu dzięki, 
że Platformy Obywatelskiej nie było w okresie mię-
dzywojennym, bo nie powstałby Centralny Okręg 
Przemysłowy, nie powstałby Port Północny w Gdyni 
i tacy inżynierowie, i tacy ministrowie jak Grabski 
i Kwiatkowski nie mogliby rozwinąć skrzydeł i stwo-
rzyć nam tego i zbudować polski międzywojennej, 
która była wielkim sukcesem polskich naukowców, 
inżynierów, a także polityków. I dużo myśli… Myślę, 
że jakoś składniej uda mi się odnieść do tego wątku 
wypowiedzi.

Ja, Państwo Senatorowie z Platformy 
Obywatelskiej, też byłam, już od początku, człon-
kiem „Solidarności”. No, zaczęłam na studiach, 
bo „Solidarność” powstała wtedy, kiedy byłam na 
ostatnim roku studiów. Nie mam żadnych wątpliwo-
ści i żadnych obiekcji… Ten port, który powstanie 
– wierzę, że powstanie – i który będzie się nazywał 
„Solidarność”… To jest coś najpiękniejszego, co się 
Polsce może na początku XXI w. przydarzyć. I nie 
traktujmy słowa „solidarność” tak, jak się ono nam 
kojarzy pisane jeszcze solidarycą. „Solidarność” to 
znacznie szersze pojęcie niż tylko dotyczące spraw 
związkowych. Też jestem członkiem „Solidarności”. 
Istnieje dużo nazw w Polsce, które zawierają słowo 
„solidarność”, chociażby jakaś fabryka słodyczy na-
zywa się „Solidarność”. Czy ktoś ma tu jakieś wąt-
pliwości? Niech powstanie ten port i niech się nazy-
wa „Solidarność” – jako członek „Solidarności” od 
1981 r. nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że 
to jest bardzo dobra nazwa.

To jest wspaniała inwestycja. Centralny Port 
Komunikacyjny obok innych wielkich projektów, 
które są projektami politycznymi naszej formacji, 
takich jak rozwój żeglugi śródlądowej, jak budowa 
dróg Via Carpatia, Via Baltica… To są wspaniałe 
inwestycje, które sprawiają, że się chce żyć, chce się 
dożyć jeszcze tych 10 lat, by móc po naszym pięknym 
kraju podróżować.

Jestem za tym, o czym mówił pan minister… I po-
twierdzam, że to rzeczywiście niedobrze, jeżeli my 
400 czy 600 km musimy pokonywać samolotami. 
Najlepiej, żeby to się odbywało koleją. Mogę na wła-
snym przykładzie… Pociąg pośpieszny z Legnicy do 
Warszawy jedzie 4,5 godziny. Jeśli lecę samolotem, 
to potrzebuję, jeżeli nie ma żadnych przeszkód na 
drodze, 3,5 godziny: godzinę na dojazd z Legnicy 
do Wrocławia, do portu lotniczego; te wszystkie 
odprawy, boarding itp., też zajmują około godziny, 
godzinę na lot z tym przechodzeniem itp… I jeszcze 
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(senator D. Czudowska) Polska jest jednym z największych krajów 
w Unii Europejskiej czy w Europie w ogóle… Ale 
nie, nam niepotrzebne jest takie lotnisko, jakie mają 
Niemcy – mają kilka takich lotnisk: we Frankfurcie, 
w Monachium – Hiszpanie w Barcelonie, w Madrycie 
też, ale główne jest w Barcelonie. Nawet Holendrzy, 
znacznie mniejszy kraj, mają wielki Schiphol itd. Nie, 
ale my nie potrzebujemy.

Nie potrzebujemy, tak jak nie potrzebowaliśmy ce-
mentowni, hut i tego wszystkiego, prawda? One teraz 
też stoją tutaj i obsługują nas. My jak kraj kolonialny 
korzystamy, konsumujemy, ale jest gdzieś koniec tego. 
No, naprawdę chyba jest jakiś moment, kiedy trzeba 
wziąć sprawy w swoje ręce, przynajmniej spróbować 
to zrobić. Ja myślę, że właśnie zaplecze w postaci tych 
licznych analiz…

Naprawdę panu ministrowi, który dzisiaj przed 
nami tutaj stał tak długo, trudno zarzucić niechęć do 
wyjaśniania, do rozmowy itd. Zresztą przecież ten 
projekt dzisiaj się nie urodził, dyskutujemy o nim 
od bardzo wielu lat i wszyscy próbowali się do tego 
przymierzać. No, zróbmy to w tej chwili razem.

To jest oczywiście odważny projekt, bardzo trud-
ny, ale dlaczegóż miałby się nie udać. Tutaj bardzo 
dużo się mówiło o tym, jak to długo będzie się do-
cierało – chyba piechotą szło – z centrum Warszawy 
do Stanisławowa czy Baranowa. No, rzeczywiście to 
zajmuje według Google Maps ok. 8 godzin. Ale nikt 
tam piechotą chodzić nie będzie.

Proszę państwa, była mowa o różnych odległo-
ściach lotnisk. Ta różnica między ok. kilkunastoma 
a dwudziestoma kilkoma, a trzydziestoma kilkoma ki-
lometrami w dzisiejszych czasach już nie ma takiego 
znaczenia, bo nikt tam nie będzie ani piechotą szedł, 
ani jechał rowerem, ani w korkach… Jest oczywiste, 
że mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 
a nie o lotnisku, które będzie w Baranowie, do którego 
jakoś trzeba będzie się dostać.

Proszę państwa, o różnych lotniskach tu była 
mowa. Ja też, tak jak większość państwa, sporo po-
dróżowałem po świecie. I takie lotnisko, które tutaj 
projektujemy, moim zdaniem jest bardzo podobne do 
tego w Monachium. Ono ma… No, to też zależy, którą 
drogę się wybierze, ale jest trzydzieści kilka kilome-
trów z centrum Monachium do lotniska. Jeszcze przed 
chwilą sprawdzałem czas dotarcia taksówką i publicz-
nymi środkami, czyli pociągiem albo autobusem, 
takim shuttle bus – to wszystko trwa ok. 40 minut. 
A w Polsce, w Warszawie na lotnisko Chopina, które 
jest dużo bliżej, dociera się – jak pokazują Google 
Maps – w 35 minut w tej chwili. No, nie wiem, czy 
to jest taka wielka różnica.

Są zresztą… Przecież mówmy o czasie za kilka 
lat, za 10 lat. Jest zupełnie oczywiste, że w tym czasie 
wiele różnych rzeczy się poprawi. I naprawdę nietrud-
no sobie wyobrazić pociąg z centrum Warszawy na 

jeszcze w końcowych latach poprzedniego wieku. 
Zamknęliście ten program w 2013 r., bo się nie opła-
cało, a ja z tej trybuny broniłam tego programu. Rok 
temu program został na nowo przyjęty i jest duże 
zainteresowanie. Pierwsza klasa żeglugi śródlądowej 
już rozpoczęła nabór uczniów.

Bubel prawny? Więcej optymizmu, Panie 
i Panowie z Platformy Obywatelskiej. Mnie też przy-
szła do głowy piosenka Golców, którą cytował pre-
zydent Bush, kiedy odwiedził Polskę swego czasu 
i popatrzył, jak się nasz kraj pięknie zmienia. I ja 
też tak zakończę – no, może troszkę inaczej – mó-
wiąc o Baranowie, że tam, gdzie teraz jest ściernisko, 
będzie piękne lotnisko, Panie i Panowie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos ma pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie jestem ekspertem od ruchu lotniczego, ale 

poprosiłem o głos dlatego, że słuchając długiej listy 
pytań, a w zasadzie narzekań senatorów opozycji, 
a także kilku głosów w debacie… Muszę powiedzieć, 
że było mi smutno, kiedy słuchałem tego wszystkiego. 
Ten projekt, jak zresztą pan minister pokazał, jest 
ponadpartyjny. Już ileś ekip rządzących próbowało 
się do tego przymierzyć i jest szansa na to, żebyśmy 
zrobili coś po prostu razem, żebyśmy z energią, ale 
także z optymizmem zabrali się do wspólnej pracy. 
Ustawa, którą mamy dziś zaopiniować, nie mówi, 
że jutro powstanie ten port lotniczy, centralny port 
lotniczy, a właściwie Centralny Port Komunikacyjny. 
To jest pierwszy krok do przygotowania całej spra-
wy, a ta ustawa daje nam szansę na to, żeby wziąć 
w tym udział. Mimo tego całego narzekania bardzo 
namawiam, żeby zweryfikować swój stosunek do tego 
i wziąć udział w tym wspólnym projekcie. To jest pro-
jekt, którego charakter jest oczywiście ponadpartyjny. 
Jako członek partii Prawo i Sprawiedliwość mam 
oczywiście nadzieję, że ta partia będzie rządzić dłu-
żej, ale może tak być, że kto inny będzie kończył ten 
projekt. To jest rozłożone na tyle lat, że każdemu, że 
tak powiem, starczy czasu na to, żeby przeciąć jakąś 
wstęgę i cieszyć się wspólnie tym, co razem zrobimy. 
Tymczasem ja tutaj słyszę od kilku godzin taki chór, 
można powiedzieć, że klasyczny chór: „nie da się, nie 
da się, to nie może się udać”. Na miłość boską! No 
przecież tak nie można. Może warto byłoby spojrzeć 
na to od innej strony: co zrobić, żeby się udało?



240
60. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2018 r.

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (cd.)

(senator K. Radziwiłł) państwa, mijają 2 lata i powiem szczerze, że ja bym 
oczekiwał informacji, nawet co roku, ze strony rządu, 
a zwłaszcza pana premiera Morawieckiego, który to 
wszystko tam wpisał, jak postępują prace, jak to wy-
gląda. Na razie wiemy tyle, że o Luxtorpedzie nic nie 
wiemy. Jeśli chodzi o prom, to ja właśnie mam zamiar 
ponownie zapytać o tę sprawę, bo już raz pytałem 
i wyszło na to, że jak do tej pory jest tylko stępka. 
Jeżeli chodzi o 1 milion samochodów elektrycznych 
w 2025 r., to jeżeli w 2025 r. ma jeździć 1 milion pol-
skich samochodów elektrycznych, wyprodukowanych 
w Polsce, bo to o to chodziło, to w zasadzie już trzeba 
by budować fabrykę, bo wybudowanie jej zajmie ze 2 
lata, potem co roku chyba ze 100 tysięcy albo jeszcze 
więcej samochodów powinna produkować, bo inaczej 
to się tego nie osiągnie. Tymczasem nic takiego nie ma 
miejsca. I dlatego – to kieruję m.in. do pani senator 
Czudowskiej, która z dużym, że tak powiem, optymi-
zmem do tego podeszła – nie chodzi o to, czy ktoś jest 
malkontentem, czy nie. Oczywiście są i malkontenci, 
ale akurat ja się nie zaliczam do malkontentów. Ja po 
prostu widzę, że premier Morawiecki jest właśnie 
opanowany taką wizją wielkich rzeczy, które trzeba 
po sobie zostawić, co samo w sobie nie jest złe, żeby 
sprawa była jasna, bo wszyscy bylibyśmy zadowoleni 
i dumni, gdyby w Polsce dokonano takich wielkich, 
poważnych inwestycji, które byłyby jeszcze opłacal-
ne, przydatne itd. Tylko że rzecz polega na tym, że 
nie wystarczy rzucić hasła, bo potem musi być cały 
bardzo precyzyjny harmonogram, bardzo precyzyjne 
analizy.

Powiem więcej… I tu nawiązuję do tego, o czym 
powiedział pan senator Radziwiłł, który wezwał do 
tego, żeby podejść do tego projektu jako przecież nie-
politycznego, ponad podziałami, bo przecież wszyst-
kim to się przyda. Tylko że jak się chce tak działać, 
żeby podejść do sprawy ponad podziałami, to trzeba 
też tak to wszystko przedstawiać. Trzeba wcześniej 
różnego rodzaju analizy pokazać, to nie może być 
tak, że w Sejmie w ciągu 20 godzin taką ustawę się 
uchwala, w Senacie zaś jest godzina dyskusji na 
posiedzeniu komisji, a potem tutaj możemy sobie 
oczywiście porozmawiać. To tak nie może wyglą-
dać, tak parlamenty nie pracują w takich sytuacjach, 
przynajmniej te parlamenty poważne. Tam posłowie 
z komisji dostają ekspertyzy, różne, i krytyczne, i ta-
kie, i inne, rozpatrują to, potem jest dyskusja, rząd 
przedstawia to, w końcu, jeśli to jest dobry projekt, 
przekonuje i idzie w tym kierunku. Ale wszystko 
zostało omówione. U nas tak nie jest. U nas to są 
projekty polityczne, które mają pokazać, że… Powiem 
od razu, wprost, że poprzednie ekipy to w ogóle o tym 
nie myślały, przeciwnie, wyprzedawały wszystko, 
co się dało, a ta ekipa to tak, ta ekipa jak Eugeniusz 
Kwiatkowski będzie budowała nowe centralne okrę-
gi przemysłowe. I ja o to mam pretensje. Bo to, że 

takie lotnisko, które będzie się nazywać Warszawa-
Baranowo czy Warszawa-Stanisławów – już tam nie 
wiem o szczegółach – tak jak nazywają się inne lotni-
ska, np. Sztokholm-Arlanda czy właśnie Amsterdam-
Schiphol, czy Bruksela-Zaventem itd., bo to są po 
prostu lotniska, które są blisko… No i będzie moż-
na do niego dotrzeć pewnie znacznie szybciej niż 
w 40 minut, bo ten pociąg dzisiaj, a zwłaszcza za 
10 lat, będzie pędził tak szybko wydzielonym torem, 
że nie trzeba tego odnosić do dzisiejszych korków 
w Alejach Jerozolimskich. Po prostu w ogóle nie ma 
sensu w ten sposób na to patrzeć.

Więc ja myślę, że jest to odważne, jest to trudne, 
ale jest to możliwe. I po prostu zmobilizujmy się, żeby, 
tak jak inni, to zrobić. Proszę popatrzeć – wiem, że 
to czasem może źle zabrzmieć – Ukraińcy w Kijowie 
zbudowali ogromne lotnisko, które dzisiaj obsługuje 
dużą część wschodnich połączeń, właśnie w odległo-
ści ok. 35 km. I to działa, prawda?

Nie można tego zrobić? Ja jestem głęboko prze-
konany, że to się da zrobić. Co więcej, będę dumny, 
podnosząc rękę za pozytywnym zaopiniowaniem tej 
ustawy, bo uważam, że w ten sposób można dołą-
czyć do tych, którzy gdzieś tam kiedyś w przyszłości 
będą mogli powiedzieć: tak, to jest także mój projekt. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglą-

dała komunikacja za 10, 15 czy 20 lat, to może nie 
warto się spierać, bo doskonale wiemy, jak postęp 
techniczny potrafi przyspieszać. W związku z tym 
można sobie łatwo wyobrazić, że w przyszłości 36 km 
może być pokonane szybciej za pomocą ekstraszyb-
kiego pociągu niż dzisiaj droga na lotnisko Okęcie 
za pomocą samochodu. Myślę, że to nie jest najistot-
niejsze. Bardziej istotne jest to, w jakim trybie tego 
rodzaju decyzje są podejmowane.

Otóż w momencie, kiedy pan minister Morawiecki, 
jeszcze jako minister, prezentował swoją strategię od-
powiedzialnego rozwoju, a ta pierwsza wersja, czyli 
te słynne slajdy, była na początku 2016 r., pojawiły 
się tzw. inwestycje flagowe. I przypomnę, że to był 
właśnie Centralny Port Komunikacyjny, to był prom 
„Batory”, to był 1 milion samochodów elektrycznych 
w 2025 r., to była Luxtorpeda – tu chodziło o szybki 
pociąg – i jeszcze chyba coś było. No i teraz, proszę 
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(senator M. Borowski) przecież polega hub. No to jest pytanie: które to linie 
zechcą się przenieść do Polski? Sam pan powiedział, 
że Lufthansa się oczywiście nie przeniesie, Finnair się 
nie przeniesie, British Airways też się nie przeniesie. 
Powiem krótko, żadna główna linia się nie przeniesie, 
przynajmniej nic o tym nie wiadomo, jakie miałyby 
być zastosowane bodźce, zachęty, żeby któraś się 
przeniosła. Nic o tym nie wiadomo. I należy wątpić, 
czy się przeniosą.

Powiedział pan: dobrze, ale będziemy Ukraińców 
wozić do Kanady. No, ja bym tego portu jednak mimo 
wszystko na Ukraińcach nie opierał. Bardzo są przy-
datni w Polsce…

(Senator Aleksander Pociej: Tutaj…)
…ale to chyba nie jest główny argument, ani nawet 

poboczny.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ze Stanów…)
Kijów też się będzie rozwijał, słyszeliśmy tu o lot-

nisku w Kijowie. Niedługo się okaże, że Ukraińcy 
będą latać po prostu z Kijowa i tyle. Tak że coś mi 
to po prostu nie wygląda na hub. A skoro nie, to to 
znaczy, że to będzie, tak jak do tej pory, głównie ruch 
polegający na tym, że lata LOT i latają ewentualnie 
inne linie, które przywożą… i wylatują z Polski. 

I pan tak delikatnie w tym kierunku poszedł, bo 
powiedział pan: no nie, to już nie chodzi o ten hub, tyl-
ko o to, że będziemy wzbudzać popyt. Powiem szcze-
rze, że nie bardzo rozumiem, na czym będzie polegało 
wzbudzanie popytu w sytuacji, w której uruchomi 
się duże lotnisko, wszystko jedno, czy w Modlinie, 
czy w Baranowie. Niby dlaczego? Ludzie będą la-
tać więcej wtedy, kiedy będą mieli więcej pieniędzy, 
możliwości itd. I wtedy krakusy i Małopolanie będą 
latać z Krakowa, Ślązacy – z Pyrzyc itd. A niektórzy 
będą latali z Modlina czy z Baranowa. Ale nie bardzo 
widzę, dlaczego nagle z tego powodu, że powstanie 
taki centralny port, miałby zostać wzbudzony popyt. 
Nie. Tak więc, suma summarum, bardzo wiele jest 
tu, Panie Ministrze, znaków zapytania. I niestety tryb 
przygotowania tego wszystkiego… Jak się spojrzy 
na to, co się dzieje z Luxtorpedą, promem Batory 
oraz milionem samochodów elektrycznych, to można 
sądzić, że zamiary tutaj przewyższają siły. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niewątpliwie mamy tutaj, na dzisiejszym posie-

dzeniu pojedynek noża z masłem. I stąd taka różnica 
poglądów. Ostry atak noża, czyli ministra, pana pre-
miera Morawieckiego i miękki, ale jakże przyjemny 

Okęcie jest ograniczone, nie ulega wątpliwości. Ja 
nie umiem powiedzieć, ile tam jeszcze się zmieści. 
Wiadomo, że rezerwy jeszcze są, ale oczywiście ono 
jest ograniczone. I w związku z tym jakiś drugi port 
lotniczy by się przydał.

No i tutaj przechodzę do sprawy Modlina. No, 
niestety, Panie Ministrze, pan dość ogólnikowo mówił 
o Modlinie. Najwięcej uwagi poświęcił pan temu, że 
struktura własnościowa jest taka, że nie ma wglądu, 
że nie można zajrzeć, że jest umowa z Ryanairem 
itd… Proszę państwa, o czym my mówimy? Wielki 
kraj w środku Europy, w którym komisja reprywa-
tyzacyjna potrafi odbierać kamienice już sprzedane, 
a tutaj mamy 2 podmioty państwowe, które tam są, 
plus marszałek województwa, i co? I nie można ni-
czego załatwić? Tu na upartego to można nawet od-
szkodowanie zapłacić temu Ryanairowi, gdyby było 
trzeba. I to byłyby grosze w porównaniu z tym, co 
chcemy tam wydać.

Powiedział pan, że opinie środowiskowe, że to 
kosztowałoby więcej, wszystko by trzeba… Może tak, 
tylko chcę powiedzieć, że to są analizy, które może 
macie gdzieś w zakamarkach ministerialnych, ale one 
nie zostały publicznie przedstawione, one nie zosta-
ły poddane dyskusji. Ja znam opinie ludzi, którzy 
oczywiście znają ten pogląd, który pan głosi, i mówią 
coś zupełnie innego. No i teraz weź tu, człowieku, 
wybierz, jeżeli nie masz do tego dostępu. W Sejmie 
tego nie było, nie pokazano, tu też nie pokazano, no, 
po prostu na wiarę trzeba to przyjąć.

Chcę powiedzieć, że wizja, którą pan tutaj zapre-
zentował, że Okęcie zostanie w ogóle zlikwidowane 
jako port lotniczy, nie ograniczone… Bo powiedzmy 
sobie, że można by jakieś loty tam zostawić, trzeba by 
raczej się zastanowić nad taką koncepcją, nad tym, 
co zostaje na Okęciu. A tymczasem tu jest koncepcja 
– nie, zamknąć. No to muszę powiedzieć, że jestem 
z gruntu przeciw. Jestem absolutnie za drugim portem 
lotniczym, tylko podkreślam, wcale nie jestem prze-
konany, że to musi być Baranów, bo ciągle Modlin 
nie jest moim zdaniem przekonująco odrzucony, ale 
absolutnie jestem przeciwny takiej koncepcji, że się 
zamyka Okęcie. Podwójne lotniska są w bardzo wielu 
stolicach, bardzo wielu, i działają.

No i wreszcie sprawa wielkości tego lotniska 
i tego, ilu będzie obsługiwało pasażerów. Ja pana 
dopytywałem o szczegóły, no, zrozumiałe, że pan 
do końca nie mógł znać tych liczb… Ale przecież 
cały czas się mówiło… Bo ja widzę taką delikatną 
zmianę koncepcji. Cały czas się mówiło, że Centralny 
Port Komunikacyjny to będzie taki port, który bę-
dzie polskim hubem, że my po prostu spowodujemy, 
że będą tutaj przylatywali pasażerowie z zagrani-
cy i stąd będą wylatywali na inne kierunki. Na tym 
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(senator J. Rulewski) pewne pragnienie. No, to też jest piękną konstrukcją, 
ale już humanistyczną, że człowiek ma jakieś pra-
gnienia. Ma ambicje i ma pragnienia. To rzeczywi-
ście jest warte podkreślenia, tylko że projekty i koła, 
i tego Baranowa Gold oparte są na ekonomii. I dlatego 
słusznie tutaj pan senator Komarnicki… Ja go lekko 
wspieram. Uważam, że bez ekonomii nie można po-
dejmować przedsięwzięcia na 35 miliardów zł.

A ta ekonomia się zaczyna, o czym tu już wspomi-
nano, mój poprzednik… A więc zaczyna się od marke-
tingu, czyli badania rynku, sprawdzania, czy takie coś 
jest potrzebne. A jeśli nawet to jest potrzebne, to niech 
ci, którzy chcą latać, wywrócą kieszenie i pokażą, co 
w nich mają. Inwestycje w tych wszystkich hubach, 
tych wszystkich lotniskach, zestawach lotnisk buduje 
się i rozwija się, czasem nawet wbrew, powiedzmy, roz-
wiązaniom technicznym, dlatego że tam przybywają – 
czy do Londynu, czy do Brukseli, czy do Amsterdamu 
i Antwerpii – ludzie z interesami, czytaj: z pieniędzmi. 
Albo po to, żeby je zostawić, albo po to, żeby je wy-
wieźć. I kiedy pan mówi o koreańskim lotnisku jako 
wzorze, to zapomina pan, że Korea nas wyprzedza, 
jeśli chodzi o rynki finansowe, które niejako spaja lot-
nisko w Seulu i nie tylko ono, co najmniej dwudzie-
sto- czy trzydziestokrotnie. I ludzie tam przybywają 
nie po to, żeby się przesiadać na następne samoloty, 
a tu jest takie myślenie życzeniowe, tylko po to, żeby 
dokonać olbrzymich interesów, kupując – już nie będę 
wymieniał marek, żeby nie robić tu kryptoreklamy – 
coś, co powoduje, że panuje na całym świecie… Pan 
wie, co, bo pan ma to coś w kieszeni. I dlatego tam 
jest potrzebny taki hub – bo chodzi o takie pieniądze. 
I do tego nie trzeba było nikogo namawiać. Nie wiem, 
czy w Korei była nawet potrzebna jakaś ustawa, żeby 
to lotnisko zbudować.

Dlaczego to mówię? Patrzę na szanowną panią se-
nator. Gdy dokonywano zmian ustrojowych w Polsce, 
to oczywiście wyrażano powszechne przekonanie, 
że muszą być nowoczesne… Nowoczesność ozna-
czała wówczas komunikację lotniczą. I najmądrzejsi, 
a przynajmniej najwięksi biznesmeni świata, czyli 
Amerykanie, też tu przybyli, z własnej inicjatywy, ale 
i zaproszeni chyba przez władze polskie – nie byłem 
tak wysoko, więc nie wiem – i dokonali analizy. To 
był rok 1990. Z tej analizy wynikało… Polskie kon-
cepcje rządowe, koncepcje takich samych jak pan 
ministrów, sięgały 20 lotnisk. Amerykanie powie-
dzieli, że Polskę przy takiej zasobności kieszeni, czyli 
przy zasobności kieszeni tych pasażerów, o których 
mówił tutaj poseł… przepraszam, senator sprawoz-
dawca – bo poseł nie przyszedł, ze strachu – stać na 
4 lotniska. Amerykanie powiedzieli: 4 lotniska to 
jest to, co gwarantuje zwrotność. Ja zauważyłem, że 
pan bardzo się martwi właśnie o rentowność, tylko 
że pan się martwi, jak zauważyłem, o rentowność 
Chińczyków, a nie Polaków. Niech pan pomyśli, ile 

smak masła. Ja zaś zostałem sprowokowany przez 
pana ministra z 2 powodów. Pierwszy, któremu po-
święciłem 10 lat i zostałem wezwany… Wyzwany 
nawet. Tak, wyzwany, gdyż użył pan takiego porów-
nania, że ten Centralny Port Komunikacyjny wpisuje 
się w koncepcję koła rowerowego. Dodał pan: szpry-
chowego. To jest bardzo ważne. Z tego wynika, że 
pan, tak się wyrażę, odczuł istotę rowerowego koła 
szprychowego. Chciałbym panu zwrócić uwagę, jako 
konstruktor tego koła, ale niestety nie wynalazca, że 
to jest niezwykle finezyjna konstrukcja, której nie wy-
myślono nawet w instytutach naukowych. Wymyślili 
ją rzemieślnicy. Ona, mimo tej swojej delikatnej kon-
strukcji, na którą składają się szprychy, obręcz i dętka 
lub opona, stanowi najmocniejsze, mówiąc językiem 
eufemistycznym, czyli najsilniejsze i najtańsze roz-
wiązanie wśród konstrukcji mechanicznych w ogóle. 
Przebijają je pewno pańska penicylina czy też pióro 
ptaka, które nosi olbrzymią masę. No, i płat samo-
lotu. I ja nie zauważam – a chciałbym to zauważyć 
– aby przynajmniej z tych materiałów wynikało, że 
oto doczekamy się takiego hubu, takiego koła, które 
rozwiąże problemy przynajmniej środkowej części, 
jeśli nie połowy Europy.

Pragnąłbym zatem zakończyć ten wątek tym, że 
na dzisiaj zgadzam się z moimi kolegami, że te mate-
riały, które pan przedstawiał – aczkolwiek pan mocno 
je rozszerzył, to trzeba panu oddać, Panie Ministrze 
– raczej przypominają pękniętą felgę z dziurawą dęt-
ką. Dlaczego? Panie Ministrze, jak pan widzi koło… 
Szprychy, bardzo delikatne, jak włosy kobiety, biegną 
do obręczy, przekazując moc i energię. Po czym, pro-
szę zauważyć, obręcz – ona też jest bardzo delikatna, 
ale nikt już w to, powiedzmy, nie zagląda; ja to mó-
wię jako konstruktor – łączy te wszystkie szprychy 
w koło. Dlatego nie jest tak, jak pan mówił, że wszy-
scy muszą biec do Baranowa Gold… (Wesołość na 
sali) …żeby pojechać dalej z tego Baranowa. I np. 
z Bydgoszczy biegną do Baranowa Gold… Taka 
nazwa powinna być. Nie mylić z Amber Gold, co 
może być… A potem, przesiadając się, przy pomocy 
różnych środków technicznych, pneumatycznych… 
Panie Ministrze Borowski, Panie Senatorze Borowski, 
bo miała być jeszcze kolej pneumatyczna. A więc 
przesiadają się w tym portalu z jednego gate’u na 
drugi, by polecieć do Torunia czy do Bydgoszczy, 
bo taka jest odległość. Otóż właśnie koło to łączy. 
I wszystko to się kula w rowerze, kula się bardzo 
szybko i za pomocą własnych sił.

Tak to niestety jest, że rzeczywiście występują na 
świecie konstrukcje, konstelacje konstrukcji, zbiory, 
statki kosmiczne, które są bardzo głęboko przemyśla-
ne i oparte na nowoczesnym rozwoju naukowym. Ja 
w tej koncepcji nie widzę nauki, widzę rzeczywiście 
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(senator J. Rulewski) tego znaku. To jest też ostrzeżenie dla pana ministra, 
którego już nie ma w sali, ale może przekażecie mu to 
państwo, albowiem, proszę państwa – i tutaj odnoszę 
się do tych zastrzeżeń, o których mówiła pani sena-
tor Czudowska – znak „Solidarność” jest zastrzeżony. 
Nie ma znaku „Solidarność”, o którym mówiła pani 
senator Czudowska. No, spółdzielnia „Solidarność”, 
która produkuje cukierki, to nie jest ta „Solidarność”. 
Ona powstała w latach pięćdziesiątych i to jest histo-
ryczna nazwa. Jeżeli zaś chodzi o „Solidarność”, to 
jest tu połączenie: Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Pamiętamy o tym. To jest na-
zwa zastrzeżona. Ja byłam członkiem Komisji Krajowej 
„Solidarności”, przewodniczącą zarządu regionu, 
w związku z tym wiem, co mówię. Jest to nazwa zastrze-
żona, o której wykorzystanie należy wystąpić do Komisji 
Krajowej, a Komisja Krajowa może udzielić zgody. Ale 
na moje pytanie pan minister logicznie odpowiedział, 
że nie do końca jest to ustalone, i ja się tego trzymam. 
Taka nazwa – chodzi o Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy – jak flaga wisi i pięknie, dumnie powiewa 
nad portem lotniczym w Szczecinie.

Teraz odrobina prywaty. Ja bym się nie martwi-
ła, Panie Ministrze i Szanowni Państwo, albowiem 
wbicie pierwszej łopaty, o co zapytałam, będzie 
w 2023 r. Ja mam nadzieję, że jeszcze wiele się zmie-
ni. Obawiam się również… Mam nadzieję, że Modlin, 
jeżeli już zwycięży… że nie będziemy wbrew ludziom 
w Baranowie budowali potężnej infrastruktury. Jeżeli 
chodzi o Okęcie, to też się obawiam. Przyznaję się 
panu senatorowi Borowskiemu, że mam nadzieję, że 
Okęcie nie zniknie z naszego krajobrazu, tylko będzie 
częścią tego rozbudowanego lotniska.

Chcę tutaj powiedzieć również o tym… Skąd te 
moje obawy, Panie Ministrze? Moje obawy są związane 
z tym, że od 12 lat jeżdżę do Warszawy. Muszę panu po-
wiedzieć, że ja mam do lotniska przeszło 100 km. Kiedyś 
jeździłam półtorej godziny, obecnie jeżdżę przeszło 2 
godziny. I jeżeli miałabym jechać jeszcze z Baranowa 
46 km, albo na skróty, jak pan mówi, 36 km… Panie 
Ministrze, powiem tak. Ja już obecnie, po przerzuceniu 
się na PKP, jeżdżę o godzinę dłużej, bo taki jest rozkład 
jazdy. Ja tracę na podróże, Panie Ministrze, całe 7 go-
dzin, a do niedawna było to 5,5 godziny.

Chciałabym jeszcze powiedzieć, że wszyscy jeste-
śmy optymistami, wszyscy byśmy chcieli współpra-
cować. Jeżeli zachcecie państwo nie narzucać swoich 
pomysłów, a zapraszać do rozmowy i do dyskusji, to 
wówczas będziemy mogli zacząć mówić o tym, że jest 
to nasz wspólny pomysł. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Po raz drugi głos ma pan senator Czarnobaj. 5 mi-

nut.

Polska na tym zarobi, a nie, ile zarobią Chiny. Niech 
oni stracą, bylebyśmy my zarobili. Co pan tak się 
martwi tymi Chińczykami? Niech pan wie, że oni 
wykiwali już pół świata i wykiwają jeszcze drugie 
pół. No więc Amerykanie obliczyli wówczas, że tylko 
na 4 lotniska stać Polskę, czyli Polaków, nas, podat-
ników, posiadaczy płaskich czy pustawych kieszeni. 
Podkreślam: na 4 lotniska. Ostatecznie zbudowano 13 
lotnisk i, jak pan wie – ach, ta megalomania, w któ-
rej niestety ja też brałem udział, przyznaję, ale mam 
nadzieję, że PiS nie postawi mnie przed trybunałem 
– one stoją bezczynne i nie przynoszą zysków, tylko 
przynoszą straty. Przed tym bym was przestrzegał, 
Panie Ministrze. Niech pan przeprowadzi tu dowód, 
że polscy podatnicy w przypadku tego lotniska, obo-
jętnie, czy to lotnisko będzie takie jak w pana wizji, 
czy będzie w Bydgoszczy – tak by było chyba najle-
piej – czy w Baranowie… Pan musi nam powiedzieć, 
ile my, podatnicy, na tym zarobimy. Nie to, czy ta 
konstrukcja będzie piękna, wielka, wspaniała…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

…z napisem „Solidarność”.
I jeszcze na koniec, to jest ta druga prowokacja. 

Słowo „Solidarność” – nie wiem, czy pisane tą „cyry-
licą”, czy nie – stanowić ma nazwę… Ja jako założy-
ciel „Solidarności” dopominam się tu udziałów, niech 
pan to uwzględni w rachunku. Na jakiej zasadzie 
chce pan korzystać z naszego wysiłku, skoro wy nie 
jesteście rządem Solidarnościowym? A ja? Dowód, 
znaczek i rejestr w sądzie dowodzą, że mam prawo 
do udziałów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Sztark.
(Senator Leszek Czarnobaj: Do tego koła nawią-

załeś…)
(Rozmowy na sali)

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po tym głęboko filozoficznym wystąpieniu pana se-

natora Rulewskiego będzie mi bardzo trudno odnieść 
się tutaj logicznie do… W zasadzie chciałabym tylko 
sprostować czy też wyjaśnić pani senator Czudowskiej, 
albowiem ona również do mojej wypowiedzi czy do py-
tań kierowanych do pana ministra skierowała uwagę czy 
też z zastrzeżenie co do tego znaczka, o którym mówił 
niedawno pan senator Rulewski… A chcę przypomnieć, 
że senator, który tym się pochwalił, jest wśród 17 założy-
cieli NSZZ „Solidarność”, która została zarejestrowana 
17 kwietnia 1989 r., i w związku z tym ma prawa do 
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zasadzie wymienienia 10 pięknych inwestycji, a każ-
da z nich jest w sferze marzeń.

Dlatego, wpisując się w styl tej polityczno-ro-
mantycznej duszy, o której mówiłem w poprzednim 
wystąpieniu, mogę powiedzieć, że brakuje tu, Panie 
Ministrze, jeszcze tylko hasła „Decyzjo, ty nad po-
ziomy wylatuj!” i już będziemy ją realizowali. Panie 
Marszałku, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja raczej nie zaliczam siebie – i myślę, że podob-

nie uważa Wysoka Izba, a także szeroka opinia pu-
bliczna – do osób występujących w każdej sprawie 
i wypowiadających się na każdy temat, znających się 
na wszystkim. Nie. Uważam, że jestem prawnikiem 
i zabieram głos w kwestiach prawnych. Nie jestem 
ekonomistą, nie jestem menadżerem. Ale tu mówimy 
o fundamencie prawnym, czyli o tym podstawowym 
fundamencie, na którym dopiero ma być zbudowany 
przyszły wielki twór inwestycyjny. Wielki! A jak, 
proszę państwa, buduje się ten fundament prawny? 
Jeden dzień w Sejmie i natychmiast wyrzutka – bo to 
nie było normalne przekazanie – do Senatu. Ja mó-
wię o tym, co było na posiedzeniu komisji, bo byłem 
współprzewodniczącym. Legislator mówił, że nie 
miał możliwości opracowania opinii na piśmie. Nie 
ma więc opinii legislacyjnej, dlatego że legislator nie 
miał na jej przygotowanie czasu! Nie miał czasu przy-
gotować członków komisji, a co dopiero senatorów, 
którzy nie są członkami obu komisji – infrastruktury 
i samorządu terytorialnego – które zajmowały się 
tym problemem. Jak w takim razie można mówić 
o poważnym podejściu tego fundamentu prawnego, 
proszę państwa?

Zostały pewne kwestie poruszone. Był poruszony 
problem art. 131, zgłosił to pan senator Florek, żeby 
zlikwidować… Bo słyszymy… I to był tylko jeden 
element takiej, można powiedzieć, quasi-dyskusji pu-
blicznej. Otóż słyszymy od pracodawców, z LOT… 
tzn. z „Portów Lotniczych”, że to jest tylna droga 
do przejęcia tego przedsiębiorstwa państwowego. 
I to wywołało dyskusję na temat statusu prawnego – 
zresztą także pan mister przyznał, że to powinno być 
przedmiotem dyskusji. Bo mamy, proszę państwa… 
Było pytanie, nawet ze strony senatora z PiS, pana 
senatora Peczkisa, dlaczego to ma być spółka, a nie 
przedsiębiorstwo państwowe. Pan minister odpowia-
dał: bo tak jest lepiej. No, ale ma to być przejęte… Ale 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Powtórzę kilka fragmentów mojego wystąpienia, 

bo widocznie zostałem źle zrozumiany. Rozpocznę 
od tego, o czym mówili pani senator Czudowska i pan 
senator Radziwiłł. Piękną rzeczą jest, jak mówi pani 
senator z Prawa i Sprawiedliwości… Polska jest pięk-
na. Ja rozumiem, że nie wypiękniała tak przez 2,5 
roku. Ona jest piękna wieloma inwestycjami, które 
robiono od 1990 r. To jest praca wielu samorządów, 
jednostek państwowych i firm prywatnych. Polska 
wygląda tak nie dlatego, że od 2,5 lat sprawujecie 
państwo władzę w Polsce, tylko dlatego, że po 1990 r. 
pojawiły się nowe elementy wpływające na uaktyw-
nienie instytucji, które wymieniłem.

Pan senator Radziwiłł mówi tak: zróbmy coś pięk-
nego ponad podziałami. Ja chciałbym powiedzieć, że 
protestuję przeciwko takiej filozofii postępowania 
w stosunku do inwestycji na poziomie 35 miliardów. 
Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że nad tego ro-
dzaju inwestycjami dyskutuje się 2, 3 lata. Dlaczego 
opracowanie z 2010 r. zostało, że tak powiem, zatrzy-
mane? Ono zostało zatrzymane, bo było zbyt dużo 
wątpliwości, których nikt nie potrafił rozwiać.

Wszystkie opracowania, które już są, należało 
zebrać i zrobić kolejne, przedstawić kooperat, prze-
dyskutować sprawę, ruszyć z machiną poszukiwa-
nia odpowiedzi na pytanie, jakie to wszystko niesie 
skutki. Z likwidacją portu lotniczego w Warszawie, 
z likwidacją tego miejsca i jego dzisiejszych zadań, 
z działaniami w Baranowie łączą się również różne-
go rodzaju interesy i tragedie ludzkie. I tego rodza-
ju sprawy, od tych 35 miliardów po podejmowanie 
jednostkowych decyzji, to są bardzo ważne kwestie. 
Ale i jest kwestia tego, o czym mówił tutaj senator 
Rulewski, tak pięknie porównując to do koła, czyli 
jest kwestia opłacalności inwestycji itd., itd. Dlatego 
nie podejmujmy jako Senat decyzji na zasadzie: weź-
my się i zróbmy… Raczej weźmy się do porządnej 
analizy dotyczącej przedsięwzięcia, poddajmy to sze-
rokiej dyskusji, poddajmy krytyce własnego rozumu 
i wiedzy, i wtedy podejmijmy decyzję.

Ja już nie chcę się pastwić, ale przecież kto z pań-
stwa dzisiaj był, to wie… Pan senator sprawozdawca 
na najczęściej zadawane pytania na posiedzeniach 
komisji resortowej, tzn. jakie będą pieniądze, skąd 
będzie finansowanie, odpowiadał: nie było to przed-
miotem obrad komisji. No, ludzie… Przecież jeżeli 
tak podchodzi się do poważnego tematu, to nie dziw-
cie się państwo, że my mamy wątpliwości. My chcemy 
budować piękną Polskę i jeżeli ten Centralny Port 
Komunikacyjny ma być elementem pięknej Polski, to 
pokażcie to w analizach, w opracowaniach, w dysku-
sji akademickiej itd., itd., a nie na takiej zasadzie, jak 
to pokazał pan senator marszałek Borowski, czyli na 
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(senator P. Zientarski) w tej części Europy lotnisko, które jest jednym z naj-
większych w Europie, przyjmuje ogromną liczbę pa-
sażerów, samolotów i różne inne wielkie rzeczy tam 
się dzieją. I pewnie każdy by chciał, żeby coś takie-
go było. Jednak jak przychodzimy, przyglądamy się 
temu, w jaki sposób do tego projektu się podchodzi, 
to przynajmniej budzi to wątpliwości. Choćby ten 
niezwykły pośpiech w tej sprawie. Powołujecie się 
państwo na dokument przygotowany przez Platformę 
Obywatelską w 2010 r. Ale przecież nieprzypadkowo 
właśnie w tym dokumencie, i wówczas w rządzie pana 
Donalda Tuska, pojawiły się wątpliwości, czy jeste-
śmy w stanie zrealizować ten projekt. Oczywiście, to 
był także czas potężnego kryzysu finansowego, były 
problemy i w Polsce, i w Europie, i trzeba było także 
z tego powodu się wycofać…

(Głos z sali: I na świecie.)
I na świecie, oczywiście.
Wydaje mi się, że jednak znowu robimy coś tak po 

polsku, chciałoby się powiedzieć, wymyślamy wielką 
rzecz, a później w sposób kompromitujący z niej się 
wycofujemy.

Ja w moim wystąpieniu, w pytaniach do senatora 
sprawozdawcy, później do pana ministra, mówiłem, 
że mam obawy, że ten projekt jest podobny, w tym ne-
gatywnym znaczeniu, do tego, jak się wydaje niektó-
rym, wielkiego projektu, jakim był Centralny Okręg 
Przemysłowy. To był projekt, tak jak już wspomi-
nałem, którego efektem było oczywiście powstanie 
dużej liczby przedsiębiorstw. Chociaż nie do końca… 
Ale odbywało się to kosztem całej Polski. Pogłębiało 
to wielkie dysproporcje regionalne. Cały wschód 
Rzeczypospolitej, dzisiaj będący poza naszymi gra-
nicami, to były tereny, które ubożały. Podobnie było 
z terenami Polski, które przyszły z dawnego zaboru 
pruskiego… Tereny te, kiedy wchodziły w niepodle-
głość, to były zamożne tereny, obszary, a ten czas, 
szczególnie dla rolnictwa, to był okres bardzo słabej 
koniunktury, bo z tego terenu były wysysane środki, 
żeby budować wielkie budowle, nie mówię, że socjali-
zmu, ale wielkie budowle czasów II Rzeczypospolitej. 
Dzisiaj państwo wchodzicie w ten pomysł jakby z cza-
sów II Rzeczypospolitej w sposób trochę bezmyślny. 
I to pewnie ma być trochę takie jak wielkie budowle 
socjalizmu. A niewiele z tych wielkich budów socja-
lizmu oparło się teraźniejszości i latom następnym. 
Ale to jest inna rzecz.

Ja myślę, że państwo patrząc na to, co się działo 
w Polsce w ostatnich latach, gdy z różnymi proble-
mami… Nie mówię, że wszystko szło idealnie itd., 
ale były budowane autostrady, były budowane dro-
gi ekspresowe. Nie zostało skończone to wszystko 
i daleko… Ale został przygotowany jakiś program, 
który wskazywał, żeby te rzeczy zrealizować w ciągu 
dłuższego czasu. Państwo się z tego wycofaliście, mó-
wicie: nie, tamto rzucamy w niepamięć. Podawałem 

„Porty Lotnicze” to jest przedsiębiorstwo państwowe 
i ono zarządza m.in. spółką Lotnisko Chopina i jesz-
cze innymi spółkami itd., itd. Pan minister mówił: 
trzeba nad tym jeszcze się zastanowić, opracować 
itd. Ale, proszę państwa, jaka powinna być kolejność? 
No, w moim przekonaniu… Pytałem pan ministra 
i udzielił odpowiedzi, która mnie nie przekonuje. Bo 
pan minister mówi tak: właściwie to nie jest za pięć 
dwunasta, tylko jest już pięć po dwunastej i stąd ten 
nagły pośpiech. No to pytam: jakieś kary mają nam 
naliczać, jakiś deadline jest ustalony? No, co się dzie-
je, że mamy bez opinii legislacyjnej to przyjmować? 
Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, ale w sytuacjach 
jakichś nagłych, gdy coś jest pilne, gdy coś musi wejść 
w życie, gdy są konsekwencje prawne opóźnienia. 
My to rozumiemy. No, w interesie państwa trzeba 
to zrobić, trudno. Ale tutaj? No, mamy 2,5 roku rzą-
dów i co? I nagle wielkie olśnienie i w ciągu jednego 
dnia Sejm przyjmuje, Senat bez opinii ma przyjąć 
tak poważny fundament prawny. No, to jest kpina z, 
bym powiedział, podstaw prawnych tego przyszłego 
przedsięwzięcia. Gdzie tu opinie prawników, gdzie 
opinie, gdzie konsultacje – pytam – gdzie eksperty-
zy? Ja nie mówię już o tych ekonomicznych, o czym 
tutaj była mowa. Mówię tylko – bo tamte mogą być 
później, chociaż nie wiem, bo nie znam się na tym, 
nie jestem specjalistą – o fundamencie prawnym, 
proszę państwa.

Dlatego też trudno w tej sytuacji poprzeć coś, co 
właściwie, można powiedzieć, jest pewnego rodzaju 
grą w ciemno, jest nieprzygotowane. Nagle w wyni-
ku pomysłu mamy taką kwestię, którą dalej trzeba 
jeszcze będzie oczywiście… A tu przecież konsultacji 
jest sporo, począwszy od problemów samorządowych, 
które dotyczą mojej komisji, ale również i problemu 
tych przedsiębiorstw, które mają być zaanektowane. 
Tak jest. Stąd też apele zewnętrzne, przedsiębior-
ców, „Portów Lotniczych”, żeby wyeliminować ten 
art. 131. No, proszę państwa, tak nie zbuduje się, na 
takim fundamencie nie zbuduje się tak wielkiej przy-
szłej inwestycji, jestem o tym głęboko przekonany. 
Dlatego też zacznijmy od poważnych fundamentów 
prawnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy dzisiaj nad wielkim projektem, rze-

czywiście takim projektem, z którego, wydawałoby 
się, chcielibyśmy być dumni. Oto powstaje w Polsce, 
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(senator K. Kleina) (Senator Jan Rulewski: Za granicą.)
Nie ma stępki już w ogóle. Przecież nigdy nie 

rozpoczyna się budowy statków od położenia stęp-
ki. Pierwszą rzeczą, jak się buduje statek, jest to, że 
musi być wiadomo, który inwestor ten statek weźmie. 
Wtedy rozpoczyna się projektowanie statku pod kon-
kretne zamówienie. A tu nie wiadomo, kto będzie 
dysponował tym statkiem. Nie wiadomo, jaki ma być. 
Nie ma projektu. Na moje pytanie, które złożyłem do 
ministra gospodarki morskiej, do dzisiaj nie dostałem 
odpowiedzi.

(Senator Jan Rulewski: Bo do Brudzińskiego trze-
ba…)

Po prostu na tym rzecz polega. Po prostu małe 
rzeczy zróbmy dobrze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Weźmy się i zróbmy.)
Małe rzeczy. A państwo zaczynacie od wielkich 

spraw, w przypadku których nie widać końca ani 
perspektywy zakończenia, a one już dzisiaj wiążą 
ogromne środki. Prowadzą do takiej sytuacji, że trze-
ba będzie wstrzymać inne inwestycje. 

Zresztą to nawet pan minister powiedział w swojej 
części… Bo my mamy jeszcze specjalny program 
dla mniejszych miast, bo będą szprychy, a między 
szprychami nie będzie można się skomunikować 
tak na dobrą sprawę. To jest wzór troszeczkę taki, 
że wszystko idzie do stolicy, do jednego miejsca. To 
jest wzór funkcjonowania państwa… Ja nie akceptuję 
takiego modelu i dlatego może tak krytycznie na to 
patrzę. To jest troszeczkę takie myślenie jak w Rosji 
i trochę we Francji, że wszystko musi się odbywać 
tylko w stolicy i będziemy zjeżdżali, i tam będzie-
my wszystkie sprawy załatwiali. Jakby nie można 
było spraw różnych załatwiać na miejscu, między 
Gdańskiem a Szczecinem, Wrocławiem a Opolem. 
I o tych sprawach trzeba pamiętać po prostu – Polska 
to nie jest tylko jedno centrum wymyślone teoretycz-
nie albo faktyczne, jakim jest Warszawa, i później 
wszystko wokół tego ma się kręcić. To nie jest Polska 
przyszłości, to jest Polska przeszłości. Tak kiedyś 
budowano państwa, że one opierały się na jednej sto-
licy, jednym punkcie i od niego… Ale to głównie na 
Wschodzie tak robiono. To jest szkodliwe po prostu. 

Jak chcecie zrealizować te wszystkie wielkie 
projekty? Myśmy mieli na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności informa-
cję o zaawansowaniu budowy elektrowni atomo-
wej. Ja akurat nie należę do wielkich zwolenników 
elektrowni atomowej, ale okazuje się, że Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, że po 2015 r. wszystkie 
prace zostały wstrzymane w praktyce i wszystkie 
przygotowane wcześniej dokumenty już są nieaktu-
alne. A minister oświadcza, że będziemy budowali 
elektrownię atomową. No więc jak to zrobić? Jak to 
zrobić? Zaczynać wszystko od nowa za każdym ra-
zem? Taki jest styl rządzenia? To jest kompromitujące, 

przykład drogi ekspresowej nr 6 z Gdańska do 
Szczecina, gdzie całość była przygotowana, nawet 
były ogłoszone przetargi. Zostało to zatrzymane. 
Teraz mówi się – i mam nadzieję, że to zostanie zre-
alizowane – minister infrastruktury powiedział, że do 
2023 r. inwestycja w całości zostanie zrealizowana. 
Chwalić Pana, bo tutaj mówimy, że lotnisko ma ru-
szyć dopiero od 2023 r., więc może się to uda zrobić. 
Ale przecież jest jeszcze wiele dróg ekspresowych 
niezbudowanych, jest wiele rzeczy do zrobienia na 
kolei. Tu mówimy o kolejach dużych prędkości, że 
będą połączone, że będą nowe rzeczy… Ale prze-
cież zobaczcie, w tych ostatnich kilku latach zostały 
zmodernizowane linie kolejowe, jeździ pendolino. 
Można to poprawić, zrobić lepiej, zrobić jeszcze coś 
dodatkowego. Ale zaczynać wszystko od nowa? Po 
co? My się nie będziemy wypierali, jeżeli zrobicie 
państwo kawałek drogi ekspresowej, który będzie 
dobry i będzie rzeczywiście jakimś fajnym elemen-
tem. Ale tego nie ma.

Powiem państwu o takich kilku drobnych rze-
czach. Na kolei – bo pan minister tutaj mówił o kolei 
– w ostatnich 8 latach pojawiło się: 7 tysięcy 860 km 
nowych torów, 2 tysiące 300 mostów i wiaduktów, 
750 nowoczesnych peronów, 300 stacji poddanych 
estetyzacji i wyposażonych w stojaki rowerowe oraz 
inne różne rzeczy, całkowicie zmodernizowane. 
Natomiast w 2015 r. narodowy zarządca infrastruk-
tury oddał 300 km linii dostosowanych do prędkości 
160 km/h. A więc tyle zostało zrobione. Dlaczego tego 
nie kontynuować? Dlaczego państwo nie budujecie? 
Od momentu, kiedy przejęliście państwo władzę, 
w zasadzie ani jedna inwestycja kolejowa nie została 
skończona. Tak. Wiele przetargów jest podpisanych, 
wiele przetargów jest podpisanych, ale ich duża część 
jest w czasie sporów przed sądami. Nawet jeśli cho-
dzi o Trasę Kaszubską, o której tutaj wspomniałem, 
która miała być budowana w całości, ogłoszono nowy 
przetarg, 3 odcinki po kilkadziesiąt… nie, łącznie 
tam ma być zbudowane tylko 50 km… Ale tylko 
jeden rozstrzygnięto. W jednym wybrano jakiegoś 
włoskiego budowniczego, który został aresztowany 
na Sycylii i wszystko zostało unieważnione. Prawie 
3 lata już państwo rządzicie. Ja nie mówię, że macie 
zrobić cuda, ale przynajmniej zakończyć te rzeczy, 
które zostały rozpoczęte. A tu państwo zaczynacie od 
wielkich spraw, wielkich projektów. I nic z nich nie 
wychodzi. Pamiętacie państwo ten wielki sukces: roz-
poczyna się budowę promu w Stoczni Szczecińskiej, 
nowa stocznia powstaje, wszystko odbudowujemy, 
jak państwo mówiliście…

(Senator Jan Rulewski: Szczeciński.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Stępka jest.)
Stępka jest…
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(senator K. Kleina) w ich potencjał, w ich możliwości. Wtedy pewnie 
znajdą się tacy, którzy będą chcieli zainwestować 
w lotniska, ponieważ Polacy będą zamożni i ponie-
waż będzie to dobry biznes. Moje wątpliwości dotyczą 
tego, czy nas dzisiaj rzeczywiście na to stać i czy 
tego rodzaju inwestycja powinna być priorytetem. 
Nieśpiesznie wróciłem tutaj z kolejnego spotkania 
z leżącymi na sejmowym korytarzu niepełnospraw-
nymi. I stawiam takie pytanie: na co nas stać, a na co 
nas nie stać? (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dodam dla porządku, że do listy osób, którym 

pan minister zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 
piśmie, dołączył także pan senator Augustyn.

Pan minister chciałby jeszcze zabrać głos.
Bardzo proszę o zwięzłą wypowiedź, bo na pew-

no pańskie siły są już mocno nadwątlone po paru 
godzinach.

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunikacyjnego  
dla Rzeczypospolitej Polskiej  
Mikołaj Wild:
Szanowni Państwo, rzeczywiście debata, która 

początkowo dotyczyła ustawy, zaczęła być debatą na 
temat sensowności samej inwestycji. Szczerze mó-
wiąc, gdybym wiedział, jaki efekt wywoła posłużenie 
się formułą piasty i szprychy, pozostałbym przy wersji 
hub and spoke, dlatego że jest to formuła, która funk-
cjonuje w naukach o transporcie. Nie wiedziałem, 
z jaką filipiką się spotkam.

To, co chciałbym podkreślić, to metoda. Bardzo 
zależy nam na partycypacyjnym modelu przepro-
wadzenia tej inwestycji. Jednocześnie nie możemy 
zapominać o pewnym mechanizmie, który bardzo 
często towarzyszy decyzjom strategicznym, a który 
w nauce zarządzania jest określany jako analysis pa-
ralysis. Jest to mechanizm, w którym przed podjęciem 
każdej ważnej decyzji, której nie da się scedować na 
konsultantów, tak żeby podjęli ją za nas, zlecamy ko-
lejne analizy, kolejne opracowania, po czym okazuje 
się, że jest już zbyt późno, żeby rozpocząć faktyczną 
pracę. My podjęliśmy decyzję, żeby realizować tę 
inwestycję w taki, a nie inny sposób, ponieważ nie 
wydarzyło się nic, co zdezaktualizowałoby wcześniej-
sze rekomendacje, które – podkreślę to jeszcze raz – 
były jednoznaczne, opowiadały się jednoznacznie za 
budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Była tutaj mowa o zaangażowaniu kapitału 
chińskiego i chciałbym, żeby ta kwestia też bar-
dzo mocno wybrzmiała. Przede wszystkim nie 

ośmieszające was, ale i nas także. Bo po prostu Polska 
jest nasza. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Augustyn.
(Senator Jan Rulewski: Szczeciński…)
(Głos z sali: Proszę?)
(Senator Jan Rulewski: Ile pieniędzy z komisji…)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Na pewno w Polsce lista różnych elementów, które 

chcielibyśmy widzieć, które chcielibyśmy mieć, któ-
rymi chcielibyśmy się nawet chwalić, jest ogromna, 
bo dystans do najbogatszych, najzamożniejszych, naj-
lepiej urządzonych krajów jeszcze daleki. To, co u nas 
jest wielkim zaniedbaniem, to to, że nie potrafimy 
dobrze widzieć priorytetów, spośród tej mnogości 
różnych potrzeb musimy przecież wybierać, mając 
ograniczone zasoby. Więc ja na tę inwestycję tak pa-
trzę. Nie znam się na gospodarce, ale patrzę na nią 
z innego punktu widzenia. 

Panie Ministrze, ja stanowczo tego nie doszaco-
wałem, przepraszam. Tegoroczny deficyt we wszyst-
kich systemach emerytalnych przekroczy 100 mi-
liardów zł, tylko w tym roku. I mimo że tak jest, to 
daleko do satysfakcji emerytów i rencistów, wszyscy 
o tym wiemy. A ich będzie przybywało i wiemy, że ich 
uposażenia będą relatywnie do płacy malały. Mówią 
o tym wszystkie wyliczenia, waszego rządu też.

I gdy się zastanawiam nad tym projektem, to ra-
czej myślę, że nam jest potrzebna – i tutaj ekonomiści 
też są zgodni – wielka inwestycja w kapitał ludzki, 
w ludzi. Nie ma pieniędzy na doktorantów. Nie ma 
pieniędzy na lekarzy. Nie ma pieniędzy na porządną, 
naprawdę nowoczesną edukację. Nie ma na to pienię-
dzy, a my chcemy wydawać je na zupełnie co innego.

Kiedyś spotkałem burmistrza, którego bardzo 
chwalono za to, że potrafił w niedużej gminie uru-
chomić naprawdę renomowaną szkołę ponadgimna-
zjalną. Mimo że nie jest to zadanie gminy, on uznał to 
za priorytet. Przekonał radnych i zrobił ekskluzywne 
liceum dla młodzieży. Gdy go zapytałem, dlaczego, 
odpowiedział mi tak: „Wiesz, nie w tym rzecz, żeby 
pobudować chodniki, żeby ludzie szli żwawym kro-
kiem prostą drogą po zasiłek dla bezrobotnych. Ja 
postawiłem na to, żeby ich wykształcić, tak by sami 
wytyczyli sobie drogę, wybudowali to, co chcą, i żyli 
tak, jak można”.

Mnie się wydaje, że wciąż nie dostrzegamy, że 
naszym priorytetem powinna być inwestycja w ludzi, 
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(pełnomocnik rządu M. Wild) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Szanowni Państwo, ostatnia kwestia. Mamy świa-
domość, że przyjęcie tej ustawy to tylko pierwszy 
krok. Sama ustawa przewiduje również przyjęcie 
programu wieloletniego, który będzie stanowił rzą-
dowy dokument strategiczny i jako taki będzie jeszcze 
poddawany konsultacjom, będzie również poddawany 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Jesteśmy na początku drogi, jednakże nie dostrze-
gamy żadnych powodów, dla których mielibyśmy 
zwątpić w analizy, które zostały sporządzone w naj-
bardziej obiektywny z możliwych sposobów. Otóż 
korzystamy z analiz sporządzonych przez przeciw-
ników politycznych. Dziękuję państwu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Minęło 6,5 godziny i przechodzimy do punk-
tu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o ochronie danych osobowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 811, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 811 A

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w sprawie ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Komisja procedowała nad tą ustawą w dniu dzi-
siejszym. Ustawa służy stosowaniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nowa ustawa zastąpi ustawę obowiązującą od 
1997 r. Projekt uszczegóławia kwestie, które są do-
puszczone do regulacji przez państwa członkowskie, 
reguluje funkcje organu nadzorczego, powołanie 
prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który 
zastąpi głównego inspektora danych osobowych. Ta 
zmiana nie naruszy ciągłości funkcjonowania organu. 

jest tak, że tylko Chińczycy funkcjonują w formu-
le finansowania usług, które się nabywa. Jest to 
zwykła praktyka agencji eksportowych, tak dzia-
ła UK Export Finance, tak działają również inne 
agencje wspierające eksport. Tak więc wcale nie 
jest tak, że gdy zakładamy tego rodzaju połączenie, 
z jednej strony wykonawstwa, a z drugiej strony 
finansowania, to od razu zmierzamy prostą drogą 
ku zaangażowaniu chińskiemu. Zresztą nie ma co 
ukrywać, że rzeczywiście chiński model inwestycji, 
który sprawdza się w państwach afrykańskich, nie 
sprawdzi się w Polsce, nie sprawdzi się w Europie. 
Dlatego zawsze, gdy jestem o to pytany, mówię, że 
mamy świadomość, że koncepcja Centralnego Portu 
Komunikacyjnego koresponduje z koncepcją pasa 
i szlaku forsowaną przez rząd chiński, ale aby doszło 
tutaj do połączenia tych 2 koncepcji, trzeba jeszcze 
pokonać bardzo długą drogę, i to nie tylko z naszej 
strony, ale też ze strony chińskiej.

Wreszcie Modlin, który tutaj bardzo często wra-
ca. Ktoś w dyskusji bardzo trafnie zauważył, przy 
całym szacunku dla portu w Modlinie, że pomysł, 
że port w Modlinie po rozbudowie mógłby stanowić 
Centralny Port Komunikacyjny, jest porównywal-
ny z pomysłem, że jeżeli dobudujemy spojlery do 
malucha, to będziemy mieli ferrari. To jest zupełnie 
nieadekwatne, to jest zupełnie niewłaściwa formuła 
patrzenia na tę inwestycję.

I wreszcie co Polska z tego będzie miała? 
Rzeczywiście, to jest, wydaje mi się, kluczowe pyta-
nie. Jak mówił Rockefeller? Już jako dziecko nauczy-
łem się odróżniać dobrych ludzi od złych – dobrzy 
ludzie to ci, którzy kupowali moje jabłka. A więc co 
Polska z tego będzie miała? Podam kilka wskaźników. 
Port, o którym dzisiaj już zresztą mówiliśmy, wcale 
nie pierwszej świeżości, port de Gaulle’a w Paryżu, 
to 195 tysięcy miejsc pracy, to 15–17 miliardów euro 
wkładu w PKB Francji. Port w Madrycie to 300 ty-
sięcy miejsc pracy i 15 miliardów dodatkowo wyge-
nerowanych miliardów euro wkładu w PKB. Jeżeli 
mówimy o tym, czy nas, naszą gospodarkę, stać na 
to, to ja bym odwrócił to pytanie: czy nas stać na to, 
abyśmy nie wykorzystywali tej szansy, także wobec 
wyzwań, które nas czekają? To nie jest skarbonka bez 
dna, to jest inwestycja – dlatego o tym mówię – która 
będzie przynosić korzyści naszej gospodarce.

(Senator Jan Rulewski: A ilu pasażerów mają, nie 
pracowników?)

(Senator Wojciech Piecha: Ilu pracowników?)
Mówiłem o pracownikach.
(Senator Jan Rulewski: Mówił pan, ale przecież 

pan…)
(Senator Janina Sagatowska: Ale przecież odpo-

wiedział na to pytanie.)
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(senator sprawozdawca A. Mioduszewski) Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, nasze Biuro Legislacyjne w swo-
jej opinii podniosło następującą kwestię: jeżeli usta-
wa dokonuje zmian tylko w niektórych jednostkach 
redakcyjnych odwołujących się do uchylanej ustawy, 
a w innych nie, to zachodzi pytanie o skuteczność 
i funkcjonalność takiej regulacji odsyłającej do prze-
pisów nieistniejących, których wobec takiej techniki 
legislacyjnej nie da się zastosować. Dzisiaj rozma-
wialiśmy przez chwilę na ten temat na posiedzeniu 
komisji. Chciałbym prosić pana ministra, żeby pan 
odpowiedział na ten zarzut. Pan minister odpowiadał 
na posiedzeniu komisji, ale bardzo wielu osób, tzn. 
większości tutaj obecnych osób, nie było na posie-
dzeniu komisji, więc bardzo bym prosił, żeby pan 
minister odpowiedział Senatowi na posiedzeniu ple-
narnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Problem, który sygnalizowało Biuro Legislacyjne 
Senatu, wynika z trybu prac nad ustawą, który przeję-
liśmy. Polega on na tym, że oprócz ustawy o ochronie 
danych osobowych procedujemy jednocześnie ustawę 
– Przepisy wprowadzające. Przy tym projekt ustawy 
– Przepisy wprowadzające, czyli tak naprawdę zmia-
ny w ustawach sektorowych, jest jeszcze na etapie 
prac rządowych. Żeby państwu uświadomić, z jakim 
problemem mamy do czynienia, chcę powiedzieć, że 
analiza zmian w ustawach, których dokonanie jest 
konieczne, wykazała konieczność mniejszych lub 
większych zmian w ok. 400 ustawach. Jednocześnie 
prowadziliśmy bardzo szeroki proces konsultacyjny 
tego całego pakietu, który z uwagi na skomplikowanie 
po prostu także się wydłużył. W związku z tym pod-
jęliśmy decyzję o rozłączeniu tych 2 ustaw po to, żeby 
te zasadnicze kwestie, które są niezbędne do tego, 
żeby w sposób sprawny wdrożyć czy wdrażać prze-
pisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 
były załatwione w pierwszej kolejności i żebyśmy te 
wszystkie brakujące elementy, które wskazuje Biuro 
Legislacyjne Senatu, mogli, mówiąc kolokwialnie, 
włożyć do tego pakietu ustaw, który nie będzie tak 
duży, bo zdecydowaliśmy, że te zmiany będą osta-
tecznie dotyczyć ok. 130 ustaw.

Chcę też powiedzieć, że to nie jest przypadek jed-
nostkowy, specyficzny dla Polski. Podobny problem 
mają inne państwa członkowskie. W podobnym try-
bie prace toczą się np. w Niemczech. Niemcy jako 
pierwsi przyjęli ustawę podstawową, która w naszym 

Tak jak dotychczas, prezes będzie powoływany na 
4-letnią kadencję przez Sejm RP za zgodą Senatu, 
a w zakresie wykonywanych obowiązków będzie 
podlegał ustawie. W projekcie przewidziane zostały 
mechanizmy zapewniające skrócenie czasu postępo-
wania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie 
danych osobowych. Czas ten nie będzie dłuższy niż 
30 dni. Uszczegółowiona została kwestia wysokości 
kar finansowych zgodnie z dyspozycją w rozporzą-
dzeniu zakładającą dowolność w tej kwestii w pań-
stwach członkowskich. Jeśli chodzi o wysokość kar, 
które mogą być nakładane na jednostki publiczne, 
to maksymalna kara wynosi 100 tysięcy zł. W przy-
padku jednostek kultury maksymalna kara to 10 ty-
sięcy zł.

W ustawie znajdują się nowe rozwiązania w za-
kresie danych osobowych. Chodzi o certyfikacje, 
które będą potwierdzeniem, że dana instytucja 
przetwarza dane osobowe w sposób poprawny, 
zapewniający ochronę prywatności. Ustawa wpro-
wadza także możliwości przygotowania kodeksów 
postępowania, które będą zbiorem przetwarzania 
danych, z uwzględnieniem charakterystyki danego 
środowiska.

Komisja wnosi o podjęcie przez Wysoką Izbę 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Bardzo dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Marek 
Zagórski, chce zabrać głos?

(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: Nie, dzię-
kuję.)

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Pociej. Proszę bardzo.
Panie Ministrze, proszę na mównicę.
Proszę, Panie Senatorze.



250
60. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2018 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych

(minister M. Zagórski) CBA informacji o ich danych osobowych. Pierwszy 
przykład z brzegu. Jest cała kategoria takich spraw, 
które… To samo dotyczy IPN, zbioru danych prze-
twarzanych przez IPN itd. A oprócz tego chcieliśmy, 
aby przepisy, zwłaszcza proceduralne, związane 
z postępowaniami przed prezesem Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, aby cały ten pakiet mógł wejść 
w życie od 25 maja, żeby nie było wątpliwości i nawet 
jednodniowego okresu niepewności co do tego, jakie 
przepisy obowiązują. Bo ustawa o ochronie danych 
osobowych, która obowiązuje obecnie, od 1997 r., 
jest po prostu niezgodna z rozporządzeniem unijnym 
i nie miałaby zastosowania w większości przypadków.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Sztark, tak?

Senator Grażyna Sztark:
Tak. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ile czasu trwały prace nad tą usta-

wą? Bo mówi pan, że trwały dosyć długo, a jeszcze 
przewiduje pan, że w związku ze zmianami unijnymi 
będzie następna zmiana w tej ustawie, na przełomie 
czerwca i lipca wejdzie pod obrady. To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie pytanie. Ile obecnie mamy służb, które 
opierają swoją działalność na tej ustawie? Dziękuję 
bardzo.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem, że pra-

ce nad ustawą, konsultacje społeczne rozpoczęliśmy 
pod koniec I kwartału 2017 r. Prawdopodobnie jeszcze 
wcześniej, o czym pamiętam, trwały uzgodnienia. 
Proces konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i z różnego rodzaju podmiotami formalnie zakończy-
liśmy w październiku 2017 r. Efektem tych konsultacji 
było ponad tysiąc stron różnego rodzaju uwag do tego 
pakietu. Ponad tysiąc stron. To także był powód, dla 
którego zdecydowaliśmy się rozłączyć te 2 ustawy, 
czyli ustawę główną i przepisy wprowadzające, bo 
w przeciwnym razie albo musielibyśmy potraktować 
te wszystkie uwagi, propozycje bardzo jednoznacznie, 
nie analizując ich zbyt szczegółowo, albo zostawić 
sobie ten czas na doszczegółowienie. To także był 
element promocji tych kwestii. Mogę powiedzieć, że 
to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem, mamy 
np. takie, że tak powiem, laurki od takich organizacji 
jak Panoptykon, które chwaliły nas za przejrzystość 
tego procesu. No ale coś za coś. Po prostu to niestety 
musiało długo trwać.

W konferencji podsumowującej proces konsultacji, 
która się odbyła w styczniu, wzięło udział ponad 300 

przypadku jest ustawą o ochronie danych osobowych, 
natomiast w dalszym ciągu pracują i nie ma jeszcze 
terminu zakończenia prac wdrażających przepisy 
sektorowe. Też muszą zmienić ok. 200 ustaw. Tak to 
wygląda w Niemczech.

Żeby wskazać kłopot, z jakim mamy do czynienia, 
chcę powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu dniach 
Komisja Europejska dokonała sprostowania RODO, 
które w tym przypadku nie było sprostowaniem czy-
sto legislacyjnym. Tak że czeka nas jeszcze bardzo 
dużo prac nad tym. Przewidujemy, że ten cały pakiet 
trafi pod obrady parlamentu na przełomie czerwca 
i lipca, ten pakiet brakujących zmian.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeżeli nie ma…
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, dlaczego 

jest wpisany jako data wejścia w życie ustawy dzień 
25 maja 2018 r. Z czego to wynika i czy musiało być 
takie sztywne określenie daty jej wejścia w życie? 
Pytam jeszcze raz w związku z wątpliwościami na-
szego Biura Legislacyjnego, które stwierdziło, że to 
w jakiś sposób zawęża pole działania prezydenta, 
który normalnie ma 21 dni na przemyślenie i podpi-
sanie ustawy. Tutaj, żeby nie przerywać biegu legi-
slacyjnego, właściwie będzie zmuszony, żeby zrobić 
to szybciej, w dużo krótszym czasie.

Minister Cyfryzacji 
Marek Zagórski:
Kłopot bierze się przede wszystkim z tego, że 

rozporządzenie unijne wchodzi w życie 25 maja. 
W związku z tym powinniśmy wdrożyć przepisy, 
które pozostały zgodnie z rozporządzeniem w dys-
pozycji państwa członkowskiego, właśnie w tym ter-
minie. Jest wiele przepisów – np. przepisy odnoszące 
się do służb specjalnych – które regulujemy ustawą 
o ochronie danych osobowych. Gdybyśmy ich nie 
wprowadzili w życie… To są wyłączenia dla służb 
chociażby w zakresie związanym z bezpieczeństwem 
narodowym, ale nie tylko. Gdyby te przepisy nie 
weszły w życie, te wyłączenia, które wprowadzamy 
tą ustawą, mogłoby to spowodować dla przykładu, 
że w trakcie postępowań prowadzonych np. przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne przestępcy mogli-
by żądać informacji na temat przetwarzanych przez 
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(minister M. Zagórski) dzieć, że tutaj nie chodzi o dostęp do danych, tylko 
o przetwarzanie danych już zebranych przez te służby.

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, tak?
(Senator Dorota Czudowska: Ja…)
Proszę bardzo. Ja przepraszam, zdaję się tylko na 

senatora sekretarza. Bardzo proszę.
(Senator Dorota Czudowska: Mogę, tak?)
Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Ministrze, ja mam troszkę inne pytanie. 

Dzisiaj rozmawiałam ze znajomą pracownicą szkoły 
i mówiłam, że będziemy mieć tę ustawę w porządku 
obrad. I ona poprosiła mnie, żebym zadała takie py-
tanie. Czy po wejściu w życie tej ustawy będą mogły 
w szkołach wisieć tableau ze zdjęciami i podpisami, 
kto jest kim? Czy pisząc pamiętniki o szkołach, ju-
bileuszowe, z okazji 25-lecia czy tam 20-lecia, albo 
o parafii, będzie można podpisywać zdjęcia, już archi-
walne, nazwiskami bez pytania o zgodę lub zamieścić 
tam listę uczestników jakiejś uroczystości?

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Właściwie to… Bardzo dziękuję pani senator za to 

pytanie, bo to jest okazja do tego, żeby rozwiać trochę 
mitów. Na pewno rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych ma jeden cel, czyli chronić nasze dane 
osobowe. Ale nie ma takiego celu, żeby całkowicie 
sparaliżować nasze życie. I z całym autorytetem mini-
stra cyfryzacji powiem: 25 maja świat się nie kończy 
z powodu wejścia w życie RODO. I taką podstawową 
zasadą, która może nie jest tam wprost zapisana, jest 
zdrowy rozsądek. To jest taka pierwsza, podstawowa 
zasada, której się powinniśmy trzymać i nią wszystko 
weryfikować. Ona będzie dotyczyła także mechani-
zmów kontroli, które będą stosowali prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych i jego służby.

Wokół RODO narosło wiele mitów. Wczoraj sie-
dzący tutaj pan dyrektor Kawecki przesłał mi mate-
riał od członka jego rodziny. To, o czym tu mowa, 
dotknęło członka jego rodziny, który opowiadał, że 
w jego miejscu pracy zamierzają w ogóle zakazać 
pracownikom korzystania z internetu i będą kupować 
specjalne komputery. A w innych instytucjach kupuje 
się specjalne niszczarki po to, żeby one były jeszcze 
węższe i żeby tam już w ogóle nic nie mogło być… 
Otóż to wszystko to są środki nadmiarowe i wynikają 
z pewnej paniki, a także z procederu, który z preme-
dytacją część instytucji czy część organizacji, firm 
stosuje po to, żeby – krótko mówiąc – zrobić przy 

przedstawicieli tych organizacji, Salę Kolumnową 
Sejmu musieliśmy na ten cel wyznaczyć.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, ile mamy służb, to 
rozumiem, że chodzi o to, jakie służby mają lex spe-
cialis. To przede wszystkim wszystkie służby specjal-
ne. Oprócz tego specjalne derogacje, jak powiedzia-
łem, dotyczą IPN, mamy też cały szereg wyłączeń dla 
administracji, które mają usprawnić proces przetwa-
rzania danych przez administrację i które konsultowa-
liśmy z Komisją Europejską, a także wzorowaliśmy 
na rozwiązaniach niemieckich. Chodzi o to, żeby 
RODO, które jest rzeczywiście dosyć skomplikowane, 
nie spowodowało paraliżu administracji. Chodzi np. 
o dane, które były gromadzone wiele lat wcześniej. 
Cel zbierania tych danych już się zmienił, a one nadal 
są przetwarzane, nadal są wykorzystywane, np. w ca-
łym aspekcie związanym z kwestiami regulowanymi 
przepisami o urzędach stanu cywilnego. Tego typu 
derogacje też wprowadziliśmy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Ja jeszcze chciałabym dopytać pana ministra, po-

nieważ… Nie wiem, to chyba było 2 kadencje temu, 
kiedy były już prace nad ustawą o ochronie danych 
osobowych, szczególnie tych wrażliwych. Mówię 
tutaj o służbach. One bardzo walczyły m.in. o nie-
ograniczony dostęp do danych osobowych obywateli. 
I nie ukrywam również, że tego się bardzo obawiam. 
Tak więc bardzo dobrze, że dyskusja z tymi organi-
zacjami trwała tak długo. Dlatego też chciałabym się 
dopytać… Chodzi mi o te służby, z pominięciem IPN 
itd., itd. Wiadomo, CBA itd., itd. Ile ich jest?

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego… Z tym 

że podstawowe zastrzeżenie, żeby było jasne: spod obo-
wiązywania RODO wyłączone są na mocy samego roz-
porządzenia wszystkie służby i cały zakres spraw zwią-
zanych z bezpieczeństwem narodowym. Tak więc jakby 
z mocy RODO, na podstawie samego rozporządzenia, 
wyłączone są służby wojskowe, wszystkie. W związku 
z tym zostaje ABW, zostaje CBA, kwestie…

(Senator Grażyna Sztark: Policja itd.?)
Policja… Jeśli chodzi o Policję, to sprawy związa-

ne z przetwarzaniem danych osobowych przez Policję 
będzie regulowała dyrektywa policyjna. I trwają prace 
nad ustawą, która ją wdraża. Z tym że chcę powie-
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(minister M. Zagórski) czytelna. Jednocześnie jest też tak, że w większości 
przypadków udaje się te ustawy przeprowadzać łącz-
nie, tzn. za jednym zamachem.

W tym przypadku – tak jak powiedziałem – skala 
tej ustawy i tych zmian spowodowała, że jednak 
zdecydowaliśmy się to rozdzielić po to, żeby te za-
sadnicze rozwiązania mogły wejść w życie na czas, 
czyli 25 maja. Jednocześnie zdecydowaliśmy się 
część przepisów, które pierwotnie planowaliśmy za-
wrzeć w przepisach wprowadzających, włączyć już 
do tego pakietu. Dotyczyło to tych spraw, które wy-
dawały nam się najpilniejsze, i tych, które mieliśmy 
uzgodnione i dopracowane. Dotyczy to np. kwestii 
związanych z regulacjami w zakresie monitoringu 
wizyjnego, ale nie mówię jeszcze o kodeksie wy-
borczym, tylko mówię np. o kodeksie pracy, czyli 
o regulacji stosowania monitoringu wizyjnego w za-
kładach pracy, w szkołach, stosowania tego przez 
samorządy gminne, także wyłączeń, które dotyczą 
czy prokuratury, czy IPN. To taki zasadniczy powód. 

I potwierdzam jeszcze raz, że prace nad doprecy-
zowaniem przepisów ustaw sektorowych rzeczywi-
ście są bardzo, bardzo żmudne nie tylko dlatego, że 
obejmują bardzo duży zakres ustaw, ale także dlatego, 
że mamy coraz więcej wiedzy na ten temat po kon-
sultacjach także z Komisją Europejską, po analizie 
tego, jak w innych państwach zastosowano pewne 
wyłączenia. Dzięki temu nasz pakiet będzie bardziej 
racjonalny, przede wszystkim, co ważne dla parla-
mentu, dla nas, a zwłaszcza dla obywateli, będzie 
skromniejszy. Pierwotna liczba stron tego podstawo-
wego draftu wynosiła 800. No, z lekkim przerażeniem 
na to patrzyliśmy. W tej chwili znacznie tę liczbę 
zmniejszyliśmy, co także jest efektem tej pracy. Ona 
po prostu musi trochę trwać.

W przepisach tej ustawy, a także w przepisach 
ustawy sektorowej nie będziemy się odnosili do 
kodeksu wyborczego. Jeżeli byłyby jakiekolwiek 
zmiany… Jak rozumiem, pan senator mówi o za-
strzeżeniach generalnego inspektora ochrony danych 
osobowych co do kwestii możliwości zrealizowania 
monitoringu w lokalach wyborczych. No, to jest ma-
teria innej ustawy – kodeksu wyborczego – i innego 
ministerstwa. Nic mi nie wiadomo na temat tego, jak 
to miałoby wyglądać i przebiegać.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, tylko 
dopytam. Czyli to rozporządzenie unijne, ogólnie 
rzecz biorąc, nie wymaga od nas ingerencji w kodeks 
wyborczy. Tak?)

Nie, natomiast zasady, które wynikają z RODO, 
mogą mieć wpływ na interpretację, a przede wszyst-
kim na ocenę tego, czy monitoring – nieważne, czy 
w lokalach wyborczych, czy w miejscach publicznych 
– spełnia przesłanki wynikające z zabezpieczenia 
danych osobowych przetwarzanych w ramach tego 
monitoringu.

okazji tej reformy interes. Więc tableau na pewno 
będą mogły wisieć, jest to element pracy szkoły.

Jeżeli mówimy już o publikacjach, które są wy-
dawane, to prawdopodobnie gdybyśmy tutaj publi-
kowali zdjęcia… Chociaż tak naprawdę tutaj też… 
Przepraszam. Jest specjalna regulacja wyłączająca 
publikacje prasowe i prace naukowe, więc spokojnie 
można będzie to też eliminować. Generalnie chodzi 
o to, że jeżeli zbieramy te dane osobowe, to musi-
my pamiętać o tym, że trzeba o nie po prostu dbać. 
Tam, gdzie to przetwarzanie co do zasady nie ma 
charakteru komercyjnego, jest dużo większa swoboda 
i tylko potrzebna jest roztropność, przede wszystkim 
roztropność.

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Pan senator 
Czerwiński.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czerwiński.

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

Dlaczego jest tak, że część przepisów zmienianych 
umieściliście państwo w tej ustawie, a część ma być 
dopiero jakby przerobiona i umieszczona w przepi-
sach wprowadzających? Czy to wynika z tego, że ten 
przegląd będzie trwał tak długo i trzeba się po prostu 
porządniej zastanowić? Na jakiej zasadzie dokony-
wano wyboru? I to jest pytanie… 

Aha, i czy taką technikę wprowadzania przepisów 
ustawy w życie, czyli częściowo jakby, krokami, kie-
dykolwiek zastosowano w polskim prawodawstwie? 
Bo to, że zastosowano na zewnątrz, to jest jedna kwe-
stia, ale czy u nas?

I drugie pytanie: czy w tych przepisach, które 
dopiero będą wprowadzane, znajdą się też te, które 
– przynajmniej tak się mówiło w mediach – będą 
miały modyfikować kodeks wyborczy, jeśli chodzi 
o zastosowanie kamer internetowych?

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:

Po pierwsze, taka technika jest stosowana perma-
nentnie, dlatego że w przypadku ustaw zmienianych 
na dużą skalę zawsze mamy ustawę główną i przepisy 
wprowadzające. To, że co do zasady takie są zawsze… 
Może nie zawsze, ale w przypadku dużych projektów 
legislacyjnych, dużych zmian są z reguły 2 ustawy 
odrębne po to, żeby później łatwiej było w ogóle pra-
cować nad tym projektem i żeby ustawa była bardziej 
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(minister M. Zagórski) W zasadzie mam 2 pytania. Czy państwo przewi-
dują – czy to już nie zostało trochę zaniedbane? – żeby 
jednak w obiegu, powiedziałbym, komunikatorów 
społecznych przekazać wiedzę o tym, jaki jest zakres 
tych regulacji i w jakiej sytuacji obywatele naszego 
państwa znajdą się po 25 maja? To jest pierwsze py-
tanie.

Drugie pytanie. Na ile nasze regulacje… 
Zauważyłem pewną skłonność. My w prawie polskim 
często nadgorliwie realizujemy pewne dyrektywy. 
Takim dobrym przykładem ilościowym jest ustawa 
o zamówieniach publicznych – tam jest 60 tysięcy, 
a u nas jest 15. Czy nie jesteśmy przesadnie dokład-
ni w wypełnianiu dyrektyw? To takie 2 pytania. 
Dziękuję bardzo.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz kilka kwestii generalnych.
Głównym, zasadniczym celem rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych jest ochrona danych 
osobowych obywateli Unii Europejskiej, w tym tak-
że Polski. W związku z wejściem w życie RODO 
obywatele, którzy nie prowadzą żadnej działalności 
gospodarczej, nie mają… Nie są na nich nakładane 
żadne dodatkowe obowiązki. Jeżeli nie zajmują się 
przetwarzaniem danych osobowych, to nie są na nich 
nakładane żadne obowiązki, a uzyskują oni cały szereg 
dodatkowych uprawnień. To jest jedna strona medalu.

Druga strona medalu dotyczy tych, którzy te dane 
przetwarzają, czyli różnych podmiotów i administra-
cji. Skoro po jednej stronie są przywileje, to po drugiej 
stronie są obowiązki. No i cała sztuka polega oczywi-
ście na tym, żeby zapewnić odpowiedni balans. Tutaj 
wchodzi w grę także taki aspekt, że z jednej strony 
dane powinny być chronione, a z drugiej strony to 
jest oczywiście biznes, także w dobrym tego słowa 
znaczeniu. Biznes oparty o dane to jest przyszłość 
gospodarki. I zachowanie tego balansu jest rzeczą 
trudną.

Pan senator pyta o nadgorliwość. My w całym 
procesie prac byliśmy oskarżani raczej o to, że 
chcemy zbytnio poluzować przepisy. Cały czas 
zresztą spotykamy się z takim zarzutem zarówno 
ze strony mediów, jak i różnego rodzaju organizacji 
zajmujących się tym tematem. Komisja Europejska 
też wytykała nam różne rzeczy w procesie prac 
nad ustawą. Także parlamentarzyści zwracali nam 
uwagę, kiedy pojawiła się propozycja wyłączenia 
spod RODO małych i średnich firm, nie z całego 
RODO, tylko z części obowiązków informacyj-
nych. Rozpętała się wtedy dosyć duża awantura 
i musieliśmy się z tego wycofać. Tak więc trudno 
tutaj mówić o nadgorliwości.

(Senator Jerzy Czerwiński: I chodzi o ocenę sta-
nów faktycznych, a nie prawnych?)

Tak.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
No, powiało grozą, jak o tym RODO się dowie-

dzieliśmy. Przynajmniej takie jest odczucie społecz-
ne na ten temat. Ja staram się we wszystkim znaleźć 
coś pozytywnego i sądzę, że te nowe potrzeby – 
zamiast GIODO będziemy mieć RODO, mówiąc 
tak w skrócie i kolokwialnie – wynikają z tego, że 
mamy nowe technologie informatyczne i możliwości 
pozyskiwania tych danych i obrotu nimi są ogromne. 
Prawda? Można miliony danych na pendrivie mieć. 
To dotyczy firm, szczególnie działów IT, choć w za-
sadzie wszystkich działów, bo wszędzie mamy, jak 
tu już pan minister przed chwilą mówił, internet i te 
możliwości techniczne. Mamy tutaj 2 grupy osób, 
czyli pracowników firm. Wiemy, że odbywają się 
ogromne liczby tych szkoleń. Powstaje pytanie, na 
ile kompetencje osób, które te szkolenia prowadzą, 
są właściwe. Są tu oczywiście pewne bariery men-
talne. Jest ogromna liczba osób prywatnych… Pan 
minister już wspomniał o jednym przypadku. Ja 
chciałbym wspomnieć o drugim, który pokazuje 
skalę zamieszania wynikającego z braku informacji 
w tej sprawie, a być może także z zagrożeń rzeczy-
wiście prawdziwych. 

Przykład jest taki. Ja corocznie organizuję takie 
konkursy w Tarnowie. W ramach tych konkursów 
są przyznawane nagrody, a te prace konkursowe są 
potem drukowane. Informacja o tym konkursie uka-
zuje się w prasie. Szczęśliwie zgłoszenie do konkursu 
jest poprzez formularz, w którym są pewne sformu-
łowania, które w dużym stopniu wyczerpują wyma-
gania narzucane nam czy przez GIODO, czy przez 
RODO. Okazało się nawet, że przy odbiorze nagro-
dy… Osoba, o której tutaj chcę powiedzieć, zdobyła 
pierwszą nagrodę. Ona, godząc się na przekazanie 
praw autorskich w celu druku tej pracy, wypełniła 
drugi formularz, znacznie bardziej obszerny. Potem, 
kwitując odbiór nagrody, wypełniła trzeci formu-
larz. No i nagle, po miesiącu, pani składa pismo, że 
ona sobie życzy, żeby wymazać wszystkie jej dane 
osobowe. No ale nagrodę finansową, nie taką małą 
notabene, już wzięła. Pytanie jest trochę inne… Ja 
z tym przypadkiem sobie muszę poradzić sam. Czy 
poproszę o pomoc prawnika, to jest inna sprawa.
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(minister M. Zagórski) czyli wynagrodzenie za coś, i że potem to się odbiera. 
Myślę, że to jest jakaś alogiczna sytuacja, i niestety 
boję się, że tych alogiczności będzie sporo.

Jedyne, o co bym apelował… Bo na 2 pytania 
otrzymałem odpowiedź, ale w takim razie zadam py-
tanie trzecie, żeby nie nadwyrężać tutaj Regulaminu 
Senatu: czy ministerstwo i organy państwa, które 
się tym zajmują, są gotowe na korekty? Nie ma wąt-
pliwości, że w tym zakresie będzie wiele sytuacji, 
w których zapisane w ustawie zasady, nie wytrzymają 
próby czasu. Tak to jest z tą naszą materią ustawową, 
że potem życie pokazuje, że trzeba ją korygować, 
a im szybciej się skoryguje, tym lepiej, aczkolwiek za 
szybko też nie jest dobrze. A więc tu trzeba działać 
tak, jak pan minister mówił w pewnym momencie, 
wspominając o tym dobrym balansie. 

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:

Na pewno tam, gdzie będziemy mogli to skorygo-
wać, będziemy to robić. Problem polega jednak na tym, 
że większość tych kwestii, które także z wypowiedzi 
czy z pytań państwa senatorów wynikały, jest zapisa-
na w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 
Przepisy krajowe tak naprawdę, mówiąc bardzo kolo-
kwialnie, zmiękczają lub wyłączają niektóre przepisy 
RODO, odnoszące się do poszczególnych kategorii pod-
miotów, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. W związ-
ku z tym jeżeli będzie… My widzimy już, żeby było 
jasne, cały szereg przypadków, zapisów w tym rozpo-
rządzeniu, które budzą wątpliwości albo są nieprecy-
zyjne, albo wydają się nierealistyczne. Dzisiaj zresztą 
na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o tym, jak zwe-
ryfikować wiek dziecka, jak ustalić, czy ma ono 16, czy 
13 lat, jak zweryfikować, czy dana osoba siedząca przed 
komputerem i wyrażająca zgodę na jakieś działania jest 
w takim wieku, a nie innym. Na pewno takich kwestii 
będzie bardzo dużo. Tam, gdzie to będzie należało do 
uprawnień polskiego ustawodawcy, będziemy oczywi-
ście ingerować wprost, a tam, gdzie będzie możliwość 
ingerowania na poziomie rozporządzenia, no to już bę-
dzie kwestia naszej aktywności na poziomie Brukseli.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy panu ministrowi.
Otwieram dyskusję. 
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Co więcej, wprowadziliśmy kilka przepisów, 
które, mówiąc delikatnie, nie spodobały się Komisji 
Europejskiej. Poszliśmy tutaj takim trybem: skoro 
np. Niemcy pozwoliły sobie na wprowadzenie takich 
przepisów do swojej ustawy, to ewentualnie będziemy 
razem siedzieli na ławie oskarżonych.

Jeśli chodzi o akcję informacyjną, to zachęcam do 
wejścia na stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Tam jest 
cały pakiet zarówno materiałów dotyczących przed-
siębiorców, jak i materiałów dotyczących administra-
cji. Wspólnie z jedną z organizacji pozarządowych 
przygotowaliśmy też taki bardzo skrótowy poradnik, 
który zawiera kilka punktów generalnych dla mikro-
przedsiębiorców i dla obywateli.

Oprócz tego 25 maja rozpoczynamy akcję informa-
cyjną. Nie jesteśmy jedynym podmiotem, który pro-
wadzi akcje informacyjne. Jak powiedziałem, oprócz 
organizacji pozarządowych, takie działania prowa-
dzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
i oczywiście generalny inspektor ochrony danych 
osobowych.

Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj problemem 
nie jest dostęp do informacji, tylko ich odpowied-
nie wyfiltrowanie, dlatego że ich jest po prostu w tej 
chwili bardzo dużo. I dlatego postanowiliśmy pójść 
troszeczkę w kierunku uproszczenia tego na tym eta-
pie. To jest oczywiście bardzo trudne i ryzykowne 
momentami, bo nie chcemy tego procesu strywiali-
zować, ale jednak postanowiliśmy skoncentrować się 
na zasadach, na przesłaniu generalnym, a ci, którzy 
będą chcieli bardziej się w to zagłębić, oczywiście 
znajdą te informacje. Chcę też powiedzieć, że duże 
firmy sobie z tym na pewno poradzą, a nasza troska 
dotyczy małych firm.

I mam jedną złą wiadomość dla pana senatora. 
W tym przypadku, o którym pan mówił, po wejściu 
w życie rozporządzenia taka osoba, przynajmniej 
w pewnych warunkach, będzie mogła skorzystać 
z prawa, które daje rozporządzenie, czyli z prawa 
do bycia zapomnianym, ale też po spełnieniu całego 
szeregu przesłanek.

(Senator Kazimierz Wiatr: Dopytać chciałbym.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Ministrze, tym ostatnim zdaniem pan mnie 

nie zmartwił. Pan minister nie zna tych oświadczeń, 
które ta pani podpisała, więc być może to nie jest taka 
zła sytuacja. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji, że ktoś pobiera nagrodę finansową, 
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(senator A. Pociej) trzynastego roku życia taki zakres działań prawnych, 
to – mając na względzie zaawansowanie i pewne 
zatopienie tych młodych ludzi w internecie, gdzie 
poruszają się bardzo często dużo sprawniej od nas, 
dorosłych bądź już nawet bardzo dojrzałych osób 
– nie widzę powodu, dla którego należałoby to ich 
prawo ograniczać.

W związku z tym złożę poprawkę. Ja wiem, że 
właśnie ta logika, iż mało czasu zostało, nawet gdyby 
moja poprawka była akceptowana przez ministerstwo 
bądź przez większość kolegów z tej sali, spowodu-
je, że będziecie państwo musieli niestety w miarę 
automatycznie ją odrzucić, no bo czasu nie będzie 
na to, żeby wróciło to do Sejmu, bo wtedy… Ale 
składając tę poprawkę, chciałbym właśnie uzmysło-
wić kolegom, że takie działanie na ostatni dzwonek 
powoduje, że zawężamy swoje własne możliwości 
działania. I mimo tego, że spodziewam się, że zosta-
nie ona odrzucona, jednak ją złożę pro memoria dla 
nas wszystkich, żebyśmy wcześniej brali się – albo 
czasami nie tak szybko – za pewne ustawy. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Muszę powiedzieć, że w trybie dość szybkim zde-

cydowałem się na krótkie zabranie głosu po zgłosze-
niu poprawki przez pana senatora. Wiemy, że tego 
czasu jest mało, że będzie tutaj nastrój czy duch, czy 
potrzeba, żeby jednak przyjąć tę ustawę bez popra-
wek, ale ja zupełnie merytorycznie chciałbym się 
wypowiedzieć, że jednak gdzieś w głębi duszy jestem 
przeciwny tej poprawce i chciałbym dać temu wyraz.

Pan minister w zasadzie w części to już podał 
w wątpliwość, mówiąc o tym, że niezwykle trudno jest 
weryfikować wiek młodego człowieka, który siedzi czy 
to przy klawiaturze komputera czy innego urządzenia 
wyposażonego w klawiaturę, czy przed ekranem doty-
kowym, czy w inny sposób się komunikuje, bo prze-
cież w tej chwili można to też głosowo robić… Otóż 
ja muszę powiedzieć, że mamy w pierwszej dekadzie 
czerwca zaplanowane, jako Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu, spotkanie z rzecznikiem praw dziecka, któ-
ry będzie przedstawiał nam swoje sprawozdanie za 
rok ubiegły. I w wielu tych sprawozdaniach, ale tak-
że w wielu opracowaniach, które przedstawiają nam 
sytuację korzystania z internetu, z mediów społecz-
nościowych i z innego typu technologii ICT, osoby 
interesujące się tą materią mogą zobaczyć, że jednej 

Panie Ministrze, zapewne te ponad 10 lat temu, 
gdy się spotkaliśmy, to żaden z nas nie sądził, że spo-
tkamy się w takim układzie: ja jako senator opozycji, 
a pan minister jako minister partii rządzącej.

Chciałbym – nie ze względu na te lata znajomości 
– panu podziękować… Pewnie też nie spodziewał się 
pan tego, że przyjdzie pan do nas i ciepłe słowa przy-
płyną od senatora opozycji. Ale bardzo panu dziękuję 
za to, co faktycznie wpędziło pana w pewien kłopot, 
to znaczy za ten proces legislacyjny. Tak się składa, 
że od 2,5 roku przychodzą tutaj nawet 2 razy większe 
ustawy, my zaś możemy zapoznawać się z nimi przez 
5 godzin. A o konsultacjach społecznych to można 
już tylko pomarzyć. Tak że jest pan chlubnym wyjąt-
kiem na tej mapie radosnej twórczości legislacyjnej 
z ostatnich 2 lat.

Wiem, że nie pan zawinił w tym, że pan prezydent 
będzie miał na podpisanie tej ustawy tylko parę dni, 
a nie konstytucyjne, ustawowe 21 dni. I szkoda – jesz-
cze raz to powiem – że akurat ta ustawa nie mogła 
przejść trochę szybciej przez Sejm, żeby dotrzeć do 
nas, do Senatu, 2 tygodnie temu, bo to byłoby z pożyt-
kiem dla wszystkich. Ale na szczęście ten cały proces, 
który pan zapewnił, daje tej ustawie wiarygodność.

Ja mam do tej ustawy nie tyle zastrzeżenie, ile 
znowu chciałbym wrócić do pierwotnego tekstu, od 
którego ministerstwo procedowanie rozpoczęło. Otóż 
mówię tutaj o granicy wieku dziecka, któremu za 
zgodą jego przedstawiciela ustawowego mogą być 
bezpośrednio oferowane usługi świadczone drogą 
elektroniczną. Wiem, że rozporządzenie dopuszcza 
widełki 13–16 lat, wiem też, że państwo w pierwszym 
odruchu legislacyjnym określali ten wiek właśnie na 
13 lat, i wiem, że później z jakichś tam powodów 
zgodziliście się państwo na 16 lat. 

A chciałbym przypomnieć wszystkim na tej sali, 
że osobom powyżej trzynastego roku życia przysłu-
guje ograniczona zdolność do czynności prawnych. 
Taka osoba może zawierać umowy w drobnych bie-
żących sprawach życia codziennego, czyli pójść do 
sklepu i kupić artykuły pierwszej potrzeby. Taka oso-
ba może kupić bilet do kina, do teatru, do muzeum, 
może kupować i sprzedawać w serwisach interneto-
wych – z pewnymi ograniczeniami, ale może. Osoba 
taka może posiadać rachunek bankowy – oczywiście 
otwarcie jest za zgodą opiekuna – i może swobodnie 
dysponować zgromadzonymi na nim środkami. Co 
więcej, osoba taka może nawet nawiązać stosunek 
pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 
kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową oraz 
dokonywać czynności prawnych dotyczących tego 
stosunku. Proszę państwa, skoro mamy takie zapi-
sy kodeksu cywilnego i skoro dajemy, oczywiście 
za zgodą opiekuna ustawowego, dzieciom powyżej 
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(senator K. Wiatr) Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Króciutko, bo temat jest rzeczywiście istotny. 

Zacznę od tego, że o tym, o czym mówiłem na po-
siedzeniu komisji, jeszcze raz powiem. To nie jest do 
końca tak, że w jakiś drastyczny sposób ograniczymy 
młodym ludziom między trzynastym a szesnastym 
rokiem życia możliwość podejmowania decyzji w in-
ternecie, dlatego że większość z nich te decyzje, któ-
re podejmuje, podejmuje w obrębie regulaminów na 
różnego rodzaju portalach społecznościowych, porta-
lach związanych z grami itd., itd., a zgody rodziców 
będą wymagane tylko wtedy, gdy mamy do czynienia 
z umową. Będzie dokładnie tak samo jak w przypad-
ku zawierania umowy w banku. Żeby założyć konto 
w wieku trzynastu lat lub trochę wyższym, potrzebne 
jest pójście do banku z rodzicem, a potem można już 
tych operacji dokonywać samodzielnie. To po pierwsze.

Po drugie, tak jak mówiłem też na posiedzeniu 
komisji, jest kilka państw, które zdecydowały się na 
utrzymanie tej granicy szesnastego roku życia, tak 
jak np. Niemcy czy Belgia, a także bardzo liberalna 
Holandia, o czym rozmawialiśmy. I chcę też powie-
dzieć, nawiązując do tego, o czym mówił pan senator 
Wiatr, że rzeczywiście świadomość młodzieży rośnie 
– to można traktować jako kontrargument – ale też 
powiem, że świadomość zagrożeń nie oznacza cał-
kowitej ich eliminacji. To tak jak z alkoholem: no, 
wszyscy wiemy, że alkohol jest szkodliwy, a jednak 
zdarza nam się go używać. W związku z tym to praw-
dopodobnie też z tego wynika.

Wreszcie chcę powiedzieć, że różnica zdań co do 
tego wieku była w trakcie całego procesu legislacyj-
nego. I mogę powiedzieć, że jedną z osób, która mia-
ła do nas pretensje, troszeczkę będąc w błędzie, bo 
w ustawie, którą przedłożyliśmy Sejmowi, było grani-
ca szesnastu lat… Jedną z osób, które nam zarzucały 
obniżenie tego wieku, był np. pan poseł Arkadiusz 
Marchewka. W związku z tym ta niespójność opinii 
dotyczy nie tylko koalicji, ale także opozycji.

Jeżeli pan marszałek pozwoli, chciałbym przy 
okazji podziękować państwu senatorom za wsparcie 
w trakcie tej pracy. Rzeczywiście jest tak, że jesteśmy 
troszeczkę pod ścianą, pod presją czasu, ale mam też 
nadzieję, że będziemy mieć trochę więcej czasu na 
dyskusję w trakcie pracy nad pakietem przepisów 
wprowadzających. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 

strony młodzi ludzie świetnie się posługują tymi na-
rzędziami, a z drugiej strony, ku zaskoczeniu wielu 
zapoznających się z tymi materiałami, świetnie zdają 
sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych. 

Są bardzo obszerne ankiety, bardzo ciekawe, do-
tyczące nawiązywania kontaktów przez internet, 
umieszczania wielu swoich danych w internecie, m.in. 
zdjęć, i to zdjęć w bardzo różnych sytuacjach, bo te 
ankiety to precyzowały bardzo dokładnie. A w ko-
lejnych częściach tych obszernych ankiet było takie 
pytanie: ale czy ty, wiedząc, potrafiąc, znając zagro-
żenia, umieszczasz te dane? I ci młodzi ludzie mówią, 
że umieszczają. Umieszczają, wiedząc o zagrożeniach, 
a umieszczają, bo to jest fajne. Myślę, że to dotyczy 
także i nas, dorosłych. Coraz częściej godzimy się na 
rzeczy, których byśmy nie chcieli robić, dlatego że cy-
wilizacja od nas tego wymaga, dlatego że jest taka po-
trzeba, że już po prostu nie ma innego wyjścia, że ktoś 
się bronił przed jakąś formą cywilizacji, ale w pewnym 
momencie już nie mógł i musiał… Ja myślę, że ta po-
prawka jednak obniża pewną odporność. Ja bym nie 
chciał powiedzieć, że ja młodym ludziom nie wierzę. 
Wierzę im, uważam, że młodzież jest fantastyczna, 
młodzież jest dobra. Problem polega na tym, żebyśmy 
ich wspierali, żebyśmy dostosowywali ciężar decyzji, 
które kładziemy na ich barki, do poziomu ich rozwoju.

Ja muszę powiedzieć, że z tej mównicy parokrot-
nie zabierałem głos chociażby w sprawie obniżania 
wieku szkolnego do lat 6. Jest oczywiste, że intelek-
tualnie sześciolatki jak najbardziej do szkoły się na-
dają. Intelektualnie, mentalnie się nadają. Jest pewien 
problem natury emocjonalnej. Tu ewidentnie niewiele 
się zmieniło, a nawet są takie badania, które mówią, 
że zmieniło się na niekorzyść, że wzrost umiejętności 
intelektualnych i innych, cywilizacyjnych powoduje, 
że w zakresie rozwoju emocjonalnego następuje prze-
sunięcie, że – no, wiemy, że dziewczynki dojrzewają 
wcześniej, chłopcy trochę później – generalnie tu 
następuje przesunięcie do wieku jeszcze późniejszego.

Dlatego całym sercem będę przeciw poprawce 
zgłoszonej przez szanownego pana senatora. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Pociej.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
Proszę.
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(wicemarszałek A. Bielan) czajną; wprowadzenia obowiązku zasięgania przez 
prezydenta opinii Krajowej Rady Sądownictwa przed 
rozstrzygnięciem o dalszym zajmowaniu stanowiska 
sędziego Sądu Najwyższego, po osiągnięciu przez 
niego wieku emerytalnego; ograniczenia kręgu pod-
miotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwy-
czajnej od orzeczeń, które uprawomocniły się przed 
dniem wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym; 
uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa do zgłosze-
nia sprzeciwu wobec mianowania aplikanta na stano-
wisko asesora sądowego sądu powszechnego. Ustawa 
wprowadza także odpowiednie przepisy przejściowe 
w zakresie zmian przyjętych w tej nowelizacji.

Jeżeli chodzi o prace w komisji, to na samym 
początku posiedzenia zostały zgłoszone przez sena-
tora Rulewskiego 2 wnioski, tj. wniosek o przełoże-
nie rozpatrywania tego punktu do czasu przybycia 
przedstawiciela rządu, a także wniosek o przerwanie 
i przełożenie rozpatrywania tego punktu porządku 
obrad z uwagi na toczące się obecnie postępowa-
nie z Komisją Europejską, negocjacje z Komisją 
Europejską.

Biuro Legislacyjne wyraziło opinię, w której od-
niosło się do ustawy. Część uwag Biura Legislacyjnego 
miała charakter merytoryczny. Senatorowie Jan 
Rulewski oraz Aleksander Pociej…

(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 

przecież przeszkadzają…)
…wyrazili się krytycznie o ustawie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o niezakłó-

canie obrad.)
Pan senator Pociej złożył wniosek o odrzucenie 

ustawy. Ten wniosek nie uzyskał akceptacji komi-
sji. Pan przewodniczący Mamątow złożył wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, który uzyskał ak-
ceptację komisji. W związku z tym Wysoka Komisja 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, przepraszam… To jest moja 

wina, bo tutaj przez sekundę rozmawialiśmy i nie 
usłyszałem, czy pan senator mówił o tym, czy na 
posiedzeniu komisji byli przedstawiciele… Czy kto-
kolwiek z rządu był przy rozpatrywaniu tak ważnej 

przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst zawarty jest w druku nr 812, a sprawozdanie 
komisji – w druku nr 812 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji…

(Senator Aleksander Pociej: Z wnioskiem formal-
nym, można?)

Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Proszę bardzo. Panie Marszałku, ja do końca się 

na tym nie znam, dlatego chciałbym zapytać. Bo pan 
senator jest również sekretarzem. Do kogo będziemy 
się zgłaszali, jak pan senator będzie sprawozdawał?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Do mnie.
(Senator Aleksander Pociej: Nie wiem, bo…)
Do mnie.
(Senator Grażyna Sztark: Do pana marszałka.)
(Senator Aleksander Pociej: Cóż za przyjemność. 

Dziękuję bardzo.)
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

komisji, która rozpatrywała ustawę o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 
W zasadzie ta nowelizacja zmienia 4 ustawy: ustawę 
o Sądzie Najwyższym, ustawę o ustroju sądów po-
wszechnych, ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury.

Zmiany, które wprowadza ta ustawa, zmierzają 
m.in. do: zmiany podmiotu uprawnionego do mia-
nowania asesorów sądowych sądów powszechnych; 
zmiany podstawy występowania ze skargą nadzwy-
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(senator A. Pociej) Przypominam, że to chyba minister Wójcik i mini-
ster Warchoł stawali tutaj jeszcze niedawno i przeko-
nywali nas w sprawach dosyć istotnych nas. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Wie pani, że to jest projekt poselski, więc nie ma 

takiego obowiązku, żeby byli tu przedstawiciele rzą-
du. Zwróciliśmy się z taką prośbą, ale przedstawicieli 
rządu, jak widać, nie ma.

(Senator Grażyna Sztark: Ale czy my nie możemy 
zadawać pytań? Mamy w regulaminie zapis o moż-
liwości zadawania pytań przedstawicielom rządu.)

Jeżeli przedstawiciele rządu się pojawią, a być 
może się pojawią, to oczywiście tak.

(Senator Grażyna Sztark: No to zróbmy przerwę 
do czasu…)

Czy pan senator chciałby się do tego odnieść?
(Senator Rafał Ambrozik: Nie. Ja już odniosłem 

się do tego zagadnienia. Trudno mi dodać cokolwiek 
innego.)

Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja nie dlatego, że chciałbym męczyć pana senatora 

sprawozdawcę… Jeszcze raz powtarzam, że fakt, że 
nie ma tutaj nikogo, kto jest autorem ustawy i kto 
mógłby odpowiedzieć na nasze pytania, jest dosyć 
niewygodną sytuacją w momencie, kiedy dysponuje-
my bardzo mocną, negatywną opinią naszego Biura 
Legislacyjnego. Ale okej. Zadam pytanie panu se-
natorowi.

Panie Senatorze, pani mecenas z Biura 
Legislacyjnego wyraziła opinię dotyczącą §3 ustawy, 
gdzie zmieniono 2 zdania. Jednocześnie powiedziała 
nam, że pozostawienie zdania środkowego powoduje, 
iż nie można w żaden sposób zrozumieć – chodzi 
o zmieniany artykuł – czy sędzia idzie w stan spo-
czynku automatycznie w dniu ukończenia sześćdzie-
siątego piątego roku życia, czy jest inaczej. Zdanie 
drugie mówi, że w przypadku niezakończenia po-
stępowania związanego z dalszym zajmowaniem 
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego po ukoń-
czeniu wieku, o którym mowa w §1 – czyli w tym 
paragrafie, o którym pani mecenas powiedziała, że 
pierwszy raz w życiu widzi, żeby w ten sposób od-
nosić się do normy prawnej, jeżeli ta norma prawna 
jest w tym samym paragrafie – sędzia pozostaje na 
stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania. 
I pani mecenas wykazała, że czytając pierwsze zda-
nie, tj. „Prezydent RP może wyrazić zgodę na dalsze 
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego 

ustawy? I czy był ktokolwiek z posłów wnioskodaw-
ców, zwłaszcza pan poseł Ast, który był wyznaczony 
jako przedstawiciel wnioskodawców? Czy ktokolwiek 
pojawił się na tym posiedzeniu komisji?

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Senatorze!

Mówiłem o tym, że nie było przedstawiciela rzą-
du. Rzeczywiście nie mówiłem o tym, że nie było 
również posła wnioskodawcy. Z tego, co wiem, nie 
jest to domeną wyłącznie tej kadencji Senatu, więc…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie było nikogo?)
To prawda. Nie było…
(Senator Piotr Zientarski: To jest projekt rządo-

wy?)
(Senator Robert Mamątow: W tamtej kadencji też 

często nie było.)
Nie jest rządowy. To jest projekt poselski, Panie 

Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale żeby nikogo 

nie było?)
(Senator Barbara Zdrojewska: To po co w ogóle 

to procedowanie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Ja bym jednak kontynuowała, bo to jest już 
kolejna zmiana. Wejdziemy chyba w kolejny etap 
zmian dotyczących USP i Sądu Najwyższego. To 
są bardzo istotne zmiany i nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy dyskutowali tutaj bez udziału przedsta-
wicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to pro-
jekt ustawy wniesiony przez posłów, ale pytania 
powinniśmy kierować do przedstawicieli rządu, 
bo to oni będą realizowali ustawę. Byliśmy prze-
konywani, że ta ustawa jest bardzo dobra, że ona 
w sposób zasadniczy i dobry zmienia obecną usta-
wę. W dniu dzisiejszym nie mamy w zasadzie… 
Ja bardzo przepraszam, Panie Senatorze. Mam 
do pana ogromny szacunek, ale to nie do pana 
powinnam kierować wszystkie swoje zapytania 
i zastrzeżenia, a mam ich wiele. Wówczas również 
miałam ich wiele.

Ja bym wnosiła, Panie Marszałku, o zapytanie, czy 
przybędzie tu jakiś przedstawiciel rządu. Jeżeli nie, 
to ja bym proponowała przełożenie debaty na czas, 
kiedy panowie ministrowie zechcą przybyć.
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(senator A. Pociej) były w Sejmie. Czy rozmawialiście państwo o tym 
jakie były oceny tego, w jakim zakresie ta nowelizacja 
spełnia oczekiwania Komisji Europejskiej, by przy-
wrócić w Polsce praworządność, niezależność sądów 
i prawidłowe funkcjonowanie Sądu Najwyższego?

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Senatorowie zastanawiali się nad tym, czy 
proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niu Komisji Europejskiej, ale ja nie potrafię odpowie-
dzieć na pytanie, czy Komisja Europejska przyjmie 
proponowane zmiany w tym kształcie i czy odniesie 
się pozytywnie do zmian proponowanych obecnie. 
No, myślę, że te dotychczasowe działania…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dzisiaj to wiemy, 
rano było wiadomo.)

Te dotychczasowe działania podejmowane przez… 
No ale procedura cały czas trwa, negocjacje trwa-
ją, ta ustawa nie jest jeszcze wprowadzona w życie, 
więc co do tej ustawy komisarz Timmermans się nie 
wypowiadał.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Pociej.
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo, którą w tak waż-

nej sprawie reprezentują dzisiaj tak nieliczni!
Po raz kolejny nowelizujemy ustawę o Sądzie 

Najwyższym. Tym razem – pomimo wielokrotnych 
zapewnień ministrów, którzy tutaj przychodzili, 
pomimo pewności posłów, którzy byli wniosko-
dawcami – okazuje się, że trzeba nowelizować tę 
ustawę, robiąc krok wstecz. Bo na czym tak na-
prawdę polegają te zmiany? One nie polegają na 
tym, że ktoś przez chwilę pomyślał i postanowił 
mądrzej sformułować przepisy i rozdzielić kom-
petencje. Jest to zabieg czysto taktyczny, który 
jest obliczony na przypodobanie się tej tak kry-
tykowanej przez państwa Unii Europejskiej. I już 
nawet nikt nie kryje tego, że odebranie kompe-
tencji ministrowi sprawiedliwości w zakresie są-
dów i sędziów, mianowania asesorów – bo to jest 
jedna z najważniejszych zmian – to nie jest wynik 
przemyślenia czegokolwiek i refleksji nad trójpo-
działem władzy, tylko że jest to ustępstwem, bę-

w terminie 3 miesięcy”… No, jest tutaj zderzenie, 
które uniemożliwia zrozumienie tej normy.

Czy mógłby pan senator… Bo była mowa na ten 
temat, więc czy mógłby pan odpowiedzieć na wąt-
pliwości pani mecenas? Jak to jest?

Senator Rafał Ambrozik:
Generalnie jest tak, że zgodnie z art. 37 ustawy 

o Sądzie Najwyższym sędzia, który chce pozostać 
w Sądzie Najwyższym i orzekać dalej, po ukończe-
niu sześćdziesiątego piątego roku życia, powinien 
najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem tego 
wieku złożyć prezydentowi stosowne oświadcze-
nie za pośrednictwem pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. Do tego oświadczenia pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego dołącza opinię. A dodatkowo pre-
zydent – teraz, zgodnie z tą nowelizacją, obligatoryj-
nie – będzie zasięgał opinii także ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa… To znaczy Krajowej Rady 
Sądownictwa – wiadomo. I zgodnie z nowelizowa-
ną ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa rada ma 
30 dni na wydanie takiej opinii. Czyli prezydent może 
wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sę-
dziego Sądu Najwyższego w terminie 3 miesięcy od 
dnia otrzymania opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 
która z kolei będzie miała na opinię 30 dni. I w mojej 
ocenie zasadne jest to zdanie drugie, które stanowi, 
że niewyrażenie przez prezydenta zgody w terminie 
3 miesięcy od dnia otrzymania opinii Krajowej Rady 
jest równoznaczne z przejściem sędziego w stan spo-
czynku z dniem ukończenia sześćdziesiątego piątego 
roku życia. Bo generalnie w praktyce może się zda-
rzyć tak, że ten termin wyznaczony dla prezydenta 
będzie mijał już po ukończeniu przez sędziego sześć-
dziesiątego piątego roku życia. I w takich właśnie 
przypadkach wchodzi w grę zdanie trzecie, czyli że 
sędzia będzie mógł pozostać na stanowisku do cza-
su zakończenia postępowania, a więc do momentu, 
kiedy miną te 3 miesiące wyznaczone prezydentowi 
na podjęcie decyzji w sprawie zajmowania przez sę-
dziego Sądu Najwyższego stanowiska po ukończeniu 
sześćdziesiątego piątego roku życia. Ja to tak rozu-
miem, więc…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, ta ustawa i te zmiany są u nas 

już w zupełnie innym kontekście niż ten, w którym 
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(senator A. Pociej) Panie Senatorze, pamięta pan, że skala tego jest 
nieporównywalna i nieporównywalne są również 
ustawy, które procedujemy.

Na tym tle chwaliłem dzisiaj pana ministra 
Zagórskiego, który… Można przeprowadzić ustawę, 
jeżeli chce się zrobić dobrą robotę, i można zapytać 
wszystkich. Oczywiście pan minister Zagórski po-
wiedział, że to powoduje opóźnienia, że oni musieli 
tyrać przez cały rok czy półtora roku. Ale mieliśmy… 
Po tym, co nam powiedział, ja jako senator opozycji 
mogłem mieć pełne zaufanie, że on robi coś, co nie 
zostanie za miesiąc bądź za 2 miesiące zmienione.

Bo tak samo było z KRS. Składaliśmy wnioski 
legislacyjne, oczywiście bardzo często przy pomo-
cy Biura Legislacyjnego, i co się potem okazywało? 
Były one odrzucane. Ze strony większości – tak było 
właśnie podczas debaty 21 lipca – padał wniosek o to, 
żeby nie dyskutować, no bo po co ta dyskusja. Było 
takie stwierdzenie. Były tam takie stwierdzenia. I nie 
jestem tutaj po to, żeby wymieniać tych kolegów po 
nazwisku, mówić, kto w jaki sposób argumentował. 
Mówiono: co, chcecie przegadać? A potem tylko pa-
trzyłem, gdzie oni byli w momencie, kiedy przycho-
dziło ministerstwo i przynosiło te same poprawki. 
I wtedy nagle nikt nie miał żadnych wątpliwości. Bo 
ja bym zrozumiał, że w sytuacji, kiedy wsadzono 
mnie na minę, a po paru miesiącach, kiedy jeszcze 
ustawa nie weszła w życie, każe mi się wszystko 
odkręcać, a zrobiłem to wszystko w dobrej wierze, 
na chybcika… Wtedy bym przynajmniej podszedł 
i wygarnął takiemu ministrowi, jednemu z drugim, 
że zostałem postawiony, delikatnie rzecz ujmując, 
w niezbyt komfortowej sytuacji, bo nie za bardzo 
mam co odpowiedzieć kolegom z opozycji, którzy 
mówili to samo.

Szanowni Państwo, po raz kolejny zrobiono to na 
chybcika, ponieważ był potrzebny materiał propa-
gandowy. I nawet jeżeli pewne zapisy idą w dobrym 
kierunku – bo nie będę taił, ja zawsze byłem za tym, 
żeby szło to w kierunku prezydenta – to jest to tylko 
i wyłącznie pół kroku wstecz. A więc nawet jeżeli nie 
jest to najgorsza oprawa tej ustawy, to ona dalej ma 
wszystkie, wszystkie grzechy, o których mówiliśmy 
za każdym razem. A mówiliśmy, że jest na kolanie 
robiona i że nikt nie zastanawia się nad konsekwen-
cjami. Dlaczego nagle się wycofuje… Pamiętacie, 
Koledzy, jak wasz minister sprawiedliwości mówił, że 
on nie chce mieć skargi nadzwyczajnej, ponieważ bez 
dodatkowych środków, bez obudowania tego jakoś, 
on sobie nie da rady? Pierwszy raz mówił dokładnie 
to samo, co rzecznik praw obywatelskich. Ale nie… 
A dlaczego teraz się wycofujemy z tych pozostałych? 
I rzecznik praw dziecka… Oni już w ogóle nie mają 
żadnej szansy, ponieważ ustawa przez chwilę już 
działała i oni są tak zawaleni pracą, że nie widać ich 
spod…

dącym połowicznym wycofaniem się z tego, co 
zrobiono wymiarowi sprawiedliwości równo rok 
temu. I jak sobie przypominam tamte dni sprzed 
roku, 21 lipca… Pamiętam z nich wystąpienie pana 
sędziego Zabłockiego, który dzisiaj, jak słucham, 
jest przykładem, który dają aplikantom adwokac-
kim ich patroni, przykładem tego, w jaki sposób 
należy formułować myśli, w jaki sposób należy 
argumentować, w jaki sposób należy bronić swoich 
wartości, jeżeli jest się do tego przekonanym.

Pamiętam wystąpienie rzecznika praw obywa-
telskich, w którym formułowane były te wszystkie 
ostrzeżenia, jak to majstrowanie w wymiarze spra-
wiedliwości się skończy. I kończy się rejteradą przed 
Unią i wobec pogrożenia przez Unię zabraniem pie-
niędzy. Czy możemy mówić w takich warunkach 
o jakiejkolwiek reformie wymiaru sprawiedliwości? 
Przecież to jest instrumentalne, zmiany są po to, żeby 
dostać pieniądze.

A pamiętam pana ministra Warchoła, który przy-
chodził i drwił sobie z tego, co Unia może nam zrobić. 
Gdzie on jest? Ja się nie dziwię, ja też bym głupio 
się czuł, jakbym miał tutaj przyjść i być zmuszony 
do odkręcania wszystkiego, co mówiłem z taką dozą 
pewności siebie.

Nie ma też pana ministra Ziobry, który wygło-
sił tutaj dłuższe przemówienie i który zderzył się 
wtedy z, jako pierwszą instytucją, prezydentem 
Rzeczypospolitej, który pochodzi przecież z jego 
własnego środowiska politycznego, a który zawetował 
tę ustawę. I zwalanie wszystkiego na Unię przestało 
wtedy mieć sens.

A od tamtego czasu ustawę, która jeszcze nie 
weszła w życie, trzeba było nowelizować ile razy? 
Raz? Dwa razy? A teraz, ledwo weszła w życie, po 
pójściu pana premiera do Canossy okazuje się, że 
to jednak pan prezydent jako jedyny powinien mieć 
coś do powiedzenia w sprawie sędziów. To tego nie 
można było wtedy wykoncypować? Nie. Wszyscy, 
którzy tutaj przemawiali, twierdzili, że wszystko 
jest w porządku, że absolutnie nie ma żadnych wąt-
pliwości.

Mówiliśmy dzisiaj – mówimy to po raz kolejny 
– o tym sposobie procedowania. No, przecież to jest 
skandal, jak my sami siebie traktujemy. Przecież trak-
tują nas jak chłopców na posyłki, którzy mają sprawę 
przyklepać. I wszystko jedno, czy jakikolwiek tryb 
jest zachowany, czy nie.

(Senator Robert Mamątow: Tak już było…)
Tak jest od 2,5 roku, Panie Senatorze…
(Senator Robert Mamątow: Nie, w tamtej kadencji 

też tak było i tak jest.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie, to proszę 

to…)
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(senator A. Pociej) wo wstępne do tej dyskusji: „Byłaby to jednak asesura 
ze zmienionym trybem powoływania, angażowałaby 
ona bowiem tak Krajową Radę Sądownictwa, jak 
i prezydenta, nie zaś ministra sprawiedliwości”. To 
jest, proszę państwa, cytat z tej publikacji po konfe-
rencji w 2013 r. I co się później stało? Oczywiście 
odwrócenie, że tak powiem, pojęć, zrozumienia trój-
podziału władzy i łamanie konstytucji. I wracamy… 
To znaczy posłowie, grupa posłów wraca do tej kon-
cepcji, żeby ratować, żeby pokazać, że tak, prezydenta 
trzeba zaangażować, żeby powołał… Tak, bardzo do-
brze – można by powiedzieć. To jest krok do przodu, 
tylko wtedy, kiedy Krajowa Rada Sądownictwa nie 
będzie… będzie wolna, czyli nie będzie zależna od 
ministra sprawiedliwości. Co to za uniezależnienie od 
ministra sprawiedliwości, jeśli jego kompetencje prze-
kazujemy prezydentowi, skoro w Krajowej Radzie 
Sądownictwa mamy osoby i nie wiemy, czy one zo-
stały wybrane prawidłowo, czy w ogóle są zebrane 
podpisy? Nawet pierwszej prezes Sądu Najwyższego 
nie ujawniono tej wielkiej tajemnicy.

No, proszę państwa, widzimy, jaka jest Krajowa 
Rada Sądownictwa. Jak tu można mówić o duchu 
niezależności asesora? Jak można mówić o spełnie-
niu wymogów właśnie Komisji Europejskiej? No, 
to jest szydzenie. To jest po prostu naigrywanie się. 
To jest jakaś zabawa w kotka i myszkę. No, przepra-
szam, że tak mówię w Wysokiej Izbie, ale tak to po 
prostu wygląda. Tak to wygląda, bo przecież… Nie 
będę tego cytował, ale tu jest szereg bardzo, bardzo 
ciekawych artykułów, propozycji dotyczących przy-
wrócenia instytucji asesora, autorstwa pani sędzi 
Sądu Najwyższego Katarzyny Gonery, Antoniego 
Górskiego, sędziego i byłego szefa Krajowej Rady 
Sądownictwa, którzy jednym głosem mówili, że 
trzeba uniezależnić asesora od władzy wykonawczej. 
A tutaj widzimy, że celem tej ustawy jest zmiana 
podmiotu uprawnionego do mianowania asesorów są-
dowych. No tak, ale ci asesorzy są już skażeni. Proszę 
państwa, to jest poważny zarzut. Jeśli wnioskujący 
organ jest niekonstytucyjny, to jaki będzie status tych 
asesorów i sędziów?

Dalej – zmiana podstawy występowania ze skargą 
nadzwyczajną. Czytam, co jest przedmiotem tego 
przedłożenia. No, przecież wytyczne kierunkowe 
Komisji Europejskiej są wyraźne: skarga nadzwy-
czajna powinna zostać wyeliminowana w całości. 
Pytam: to jest jakiś krok? Co to za krok, skoro pozo-
stawia się tę skargę i tylko się ją ogranicza w pewnym 
sensie? No, przecież, proszę państwa, wyrok… Po to 
są instytucje nadzwyczajne, jakimi są kasacja wyro-
ku i wznowienie postępowania. Mamy 2 instytucje, 
które pozwalają nam wzruszyć wyrok, prawomocny 
wyrok. I to jest robione. Widzimy to na przykładzie 
człowieka, który prawie 18 lat przesiedział, a teraz jest 
przygotowywane wznowienie postępowania. Po co 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas minął.)

W związku z tym wnoszę, składam wniosek o od-
rzucenie tej ustawy w całości, ponieważ jest to znowu 
nieprzygotowany kawałek papieru, który będziemy za 
chwilę zmieniać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku!
Chciałem z przyzwyczajenia powiedzieć też 

„Panie Ministrze”, ale ława rządowa jest pusta, 
o czym już przed chwilą była mowa, powiedział to 
mój przedmówca. Ale to rzeczywiście wymaga stałe-
go podkreślania i przypominania, że to jest ewidentne 
lekceważenie naszej Izby. Brak pełnej debaty, a w jej 
skład, jako predebata, wchodzi możliwość zadawania 
pytań.

Rozumiem, że chciano stworzyć pozory kroku 
naprzód, czyli uwzględnienia ośmieszanej wcześniej 
Komisji Weneckiej. Jej stanowisko uważało się za 
jedną z opinii, którą można traktować tak samo jak 
opinię jakiegoś magistra czy doktora. Pan przewod-
niczący Timmermans przecież powiedział, że to nie 
są satysfakcjonujące zmiany, bo już wiedział o nich 
z Sejmu. No i w związku z tym powietrze zeszło. No, 
zainteresowania już kompletnie nie ma, zainteresowa-
nia nie ma. Po co w ogóle to robimy? Po co to robimy?

Proszę państwa, ja chciałbym tylko jedno przypo-
mnieć. Za czasów poprzedniej kadencji, marszałka 
Bogdana Borusewicza, w styczniu 2013 r. została 
zorganizowana konferencja zatytułowana „Model 
dojścia do urzędu sędziowskiego”. Chcę powiedzieć, 
że w Komisji Ustawodawczej publikacja na ten temat 
jeszcze jest, można się z nią zapoznać. Miałem za-
szczyt redagować naukowo… i organizować tę kon-
ferencję. Proszę państwa, tam są wypowiedzi m.in. 
byłego pana ministra sprawiedliwości, a teraz wice-
premiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pana 
Jarosława Gowina, który popierał koncepcję przed-
stawioną przez Krajową Radę Sądownictwa, gdzie 
na kanwie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
z października 2007 r… I tu zacytuję: „Trybunał, 
uchylając przepisy o asesurze, zarzucił m.in. uzależ-
nienie urzędu asesora od ministra sprawiedliwości, 
brak czasowych ram powierzenia asesorom funkcji 
sędziowskich”. Ale głównie chodziło o uzależnie-
nie, czyli naruszenie zasady trójpodziału władzy. 
I wówczas wszyscy się zgadzali. Przytoczę moje sło-
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(senator P. Zientarski) jakaś względna normalność – że przychodzą tutaj 
ministrowie i odpowiadają na pytania. Okazuje się, że 
to się skończyło. Po raz pierwszy takie lekceważenie 
spotyka nas ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, 
ze strony ministrów, którzy powinni mieć szczególne 
baczenie na tego typu regulaminy, jaki np. funkcjo-
nuje w Senacie, i powinni je szanować. Powinni też 
szanować swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, 
nie mówiąc już o opozycji.

Szanowni Państwo, Panie Marszałku, jest to tak 
upokarzająca dla nas sytuacja… Dziwię się, że się na 
to godzimy. Dziwię się, że godzi się na to kierownic-
two Senatu, bo w ten sposób my tutaj udowadniamy, 
że ten Senat do niczego nie jest potrzebny. Przed chwi-
lą jeden z moich kolegów senatorów powiedział, że 
praca w Senacie to jest praktycznie czwarte sejmowe 
czytanie. To po co jest Senat? Chciałabym stanowczo 
zaprotestować. Chciałabym powiedzieć, że oczywi-
ście jestem za odrzuceniem tej ustawy. Uważam, że 
to, co w tej chwili się dzieje, to jest ogromny skan-
dal, to znaczy to, że procedujemy – i zapewne jutro 
uchwalimy – ustawę, o której już wiemy, że jest zła 
i że będzie musiała być zmieniona. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jak już powiedzieli moi przedmówcy… Ja też mam 

wrażenie, że za jakiś czas będziemy mieli kolejną 
edycję zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Ja jed-
nak skupię się dzisiaj… Nie będę mówiła o niestety 
żenującym zachowaniu przedstawicieli rządu, którzy, 
jak sądzę, po ostatniej wypowiedzi przedstawicieli 
Unii Europejskiej nie mają ochoty, a może po prostu 
w ogóle nie mają ochoty, przychodzić na posiedze-
nia Senatu. Bo nie muszą. Ja skupię się głównie na 
ustawie o Sądzie Najwyższym. Nie ukrywam, że 
zainspirowała mnie do tego informacja z ostatniego 
posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, podczas 
którego pani poseł Pawłowicz stwierdziła m.in., że 
trzeba wyczyścić stronę internetową rady z mate-
riałów umieszczonych tam przez sędziego Żurka, 
wcześniejszego rzecznika prasowego. Oczywiście 
wszyscy to poparli. No, my nie mamy prawa tego 
kwestionować. A wcześniej, w taki dosyć, nie wiem, 
humorystyczny sposób pan zastępca obecnego szefa 
KRS, pan sędzia Wiesław Johann, powiedział do na-
stępcy sędziego Żurka, żeby dobrze wyczyścił fotel 
po sędzim Żurku… Tak dba się o autorytet sędziego. 

w takim razie skarga nadzwyczajna? No, jeśli są nowe 
dowody, nowe okoliczności, bądź coś zostało oparte 
na przestępstwie, fałszywym zeznaniu itd., itd., to są 
instrumenty, które pozwalają wzruszyć prawomocny 
wyrok. One istnieją, ma je minister sprawiedliwo-
ści, prokurator generalny, ma je również rzecznik 
praw obywatelskich, jeśli chodzi o kasację. Pytamy 
w takim razie, po co kombinować, po co jakieś kom-
binacje, ograniczenia itd. No przecież wiadomo, że 
ta skarga nadzwyczajna, nawet w sensie możliwości 
rozpoznania, była fikcją kompletną, z czym wszyscy 
teraz nagle się zgadzamy. A myśmy z tej mównicy – 
mówię o przedstawicielach Platformy Obywatelskiej 
– o tym mówili, m.in. ja też o tym mówiłem. I rze-
czywiście pan minister…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas minął.)

Już?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
Pan minister Warchoł podśmiechiwał się, a teraz 

go nie ma. Tak że podtrzymuję oczywiście złożony 
wniosek o odrzucenie tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Zwracam się do nieobecnego rządu. Chciałabym 

powiedzieć, że jest to absolutna żenada, Panowie 
Ministrowie, że was dzisiaj wymiotło, że nie zna-
leźliście odwagi na to, żeby się tutaj pojawić, żeby 
powiedzieć, że to będzie prawdopodobnie nieostatnia 
wersja ustaw sądowych, ponieważ po wizycie pana 
Fransa Timmermansa powinny one zostać zmie-
nione. Szanowny Rządzie, Szanowne Ministerstwo 
Sprawiedliwości, nieobecne dzisiaj, dziwię się, że 
stawiacie swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości 
w takim położeniu, szalenie krępującym, bo dzisiaj 
będą oni musieli wspierać ustawę, która jest już nieak-
tualna, a w dodatku jest wadliwa. Tak że chciałabym 
przekazać wyrazy współczucia szanownym sena-
torom z Prawa i Sprawiedliwości. Nie pierwszy raz 
jecie taką żabę. Myślę, że być może nie po raz ostatni.

Chciałabym też powiedzieć, że brak dzisiaj tu-
taj przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości 
świadczy o stosunku Prawa i Sprawiedliwości do 
parlamentaryzmu w ogóle. Zważywszy na to, co się 
dzieje ostatnio, że debaty w Sejmie RP są tak skra-
cane… Myśleliśmy, że tutaj w Senacie jest jeszcze 
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(senator G. Sztark) Wiesława Johanna i zdecydował, aby komisja etyki 
opracowała przepisy precyzujące odpowiedzialność 
sędziów i asesorów za działalność publiczną. Komisja 
ta ma ocenić, co jest naruszeniem zasady apolitycz-
ności. Niestety, komisja etyki da wytyczne, według 
których sądzić będą sądy dyscyplinarne, i będzie 
możliwe sądzenie również za czyny przedawnione 
i już prawomocnie osądzone, a zakończy to postępo-
wanie nowo przyjęta, powstająca Izba Dyscyplinarna 
w Sądzie Najwyższym. A sędziów do niej wybierze 
Krajowa Rada Sądownictwa.

Mówię o tym wszystkim, żebyście państwo się 
zastanowili, czy na pewno chcecie takich sędziów, 
którzy będą się obawiali wygłaszać zgodnie ze swo-
im sumieniem uzasadnienia do wydanych wyroków. 
Mówię o tym wszystkim, bo zmiany w tej ustawie 
dotyczą niestety tylko i wyłącznie czy głównie zamia-
ny dotychczas obowiązującego zapisu, że o prawie 
wszystkich decyzjach decyduje minister sprawiedli-
wości, na mający obowiązywać obecnie: że decyduje 
o tym prezydent na wniosek lub po weryfikacji przez 
KRS.

(Senator Mieczysław Augustyn: Teraz nie decyduje 
minister sprawiedliwości, tylko…)

Ja uważam, proszę państwa, że powinniśmy się 
naprawdę mocno zastanowić i odrzucić tę ustawę, 
która kompletnie nic nie daje. Ona tylko i wyłącz-
nie zaostrza dyscyplinowanie sędziów. Mówię o tym 
przede wszystkim dlatego, że obecnie Krajowa Rada 
Sądownictwa, o której mówił właśnie… Sposób 
wyboru kandydatów do niej, a potem sędziów do 
Krajowej Rady Sądownictwa, którzy zostali wybrani 
jakby poza jakimkolwiek trybem, może mieć znacze-
nie bardzo, bardzo poważne. Mając nawet zaufanie do 
pana prezydenta… No, ta władza obecnie jest w jed-
nym ręku. Bo jeżeli przedstawiciel pana prezydenta 
decyduje czy też przedstawia takie propozycje, to, 
proszę państwa, naprawdę powinniśmy się obawiać.

I chcę na zakończenie powiedzieć, że pan sę-
dzia Johann również wchodzi w skład tej komisji 
dyscyplinarnej. Jego postulat pociągania do odpo-
wiedzialności za wyroki ma dużą szansę się prze-
bić, tym bardziej że w komisji jest również pani 
poseł Pawłowicz, a oprócz nich sędziowie: Rafał 
Puchalski, przewodniczący komisji – ze zrzutu stro-
ny zamkniętej grupy na Facebooku „Popieramy Rząd 
Beaty Szydło, Pana Prezydenta i PiS” wynika, że był 
członkiem tej grupy – Jędrzej Kondek, zgłoszony 
do KRS przez Marcina Romanowskiego, dyrekto-
ra Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, placówki 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Teresa Kurcyusz-
Furmanik, Dagmara Pawełczyk-Woicka, zgłoszona 
do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, swojego part-
nera i dyrektora departamentu kadr i organizacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Proszę państwa, 
komisja to jest… ja mówię o tym dlatego, że powinni-

Pan sędzia stwierdził również, że wielokrotnie zwra-
cał uwagę, iż wystąpienia medialne pana sędziego 
Żurka kwalifikują się do rozpatrzenia przez komisję 
etyki oraz że pan sędzia był upominany, choć oficjal-
nego stanowiska KRS w tej sprawie nie było. I dalej 
pan sędzia mówił, że jeżeli komisja etyki uzna, że 
jest to delikt dyscyplinarny, powinien przekazać to 
do komisji dyscyplinarnej, a następnie powinny być 
wyciągnięte surowe wnioski. Bo jego zdaniem jest 
to naruszenie etyki sędziowskiej. Więc czy o to cho-
dzi, żeby wywołać, tak się wyrażę, efekt mrożący 
i żeby już następni sędziowie bali się odzywać na 
rozprawach i poza nimi? Przykładem może być tutaj 
chociażby sytuacja pana sędziego Tulei, o którym już 
wiemy, że będzie miał sprawę dyscyplinarną czy że 
już toczy się ta sprawa dyscyplinarna, który mówił 
podczas rozprawy o metodach stalinowskich stoso-
wanych przez funkcjonariuszy CBA.

Pan sędzia zaproponował również pociągnięcie 
sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za treść 
wydawanych wyroków – do tej pory choć trochę się 
krygowano i, jeżeli już, ścigano sędziów tak, aby 
nie dotyczyło to bezpośrednio wyroków, bardzo o to 
dbano, oczywiście za czasów minionych, i słusznie, 
również – lub za inne, domniemane wyroki, jak np. 
w przypadku pana sędziego Dominika Czeszkiewicza 
z Suwałk, który, przypominam, uniewinnił działa-
czy KOD i również ma obecnie prowadzoną sprawę 
dyscyplinarną, oczywiście za to, że nie przesłuchał 
w trybie natychmiastowym… czy z kilkudniowym 
opóźnieniem przesłuchał dziecko. Należy również 
tutaj dodać, że przez przypadek sędzia z tego sądu 
kilka dni wcześniej spotkał się z wiceministrem spra-
wiedliwości, a następnie został powołany na prezesa 
sądu w Suwałkach. Oczywiście to był przypadek.

Mówię o tym w tym wystąpieniu, bo to wszyst-
ko brzmi, proszę państwa, złowieszczo. I nie było 
do tej pory pomysłu, by ścigać dyscyplinarnie sę-
dziów za treść wyroków. Niestety, na ten pomysł 
wpadł dopiero pan sędzia, którego bardzo szano-
wałam, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie 
spoczynku. Niestety słyszy się również, i to dość 
wyraźnie, o odpowiedzialności dyscyplinarnej dla 
sędziów, którzy brali udział w łańcuchach świateł 
w obronie sądów, za przemówienia podczas marszu 
wolności. Postępowanie dyscyplinarne ma już prze-
cież pan prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy 
Stępień. Podstawą do ukarania jest Kodeks Etyczny 
Sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjęty przez 
Trybunał pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej 
i Mariusza Muszyńskiego. Co jest sprawą polityczną, 
oceni oczywiście sąd dyscyplinarny. A więc jest to 
kolejny bat na niezawisłych sędziów. Tak więc KRS 
przyjął uchwałę zaproponowaną przez sędziego 
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(senator G. Sztark) (Senator Bogdan Borusewicz: No, nie, przepra-
szam, ja zgłosiłem wniosek formalny.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Czyli głosujemy?)
(Senator Bogdan Borusewicz: No, nie wiem, cze-

kam na reakcję pana marszałka.)
No, pan senator Augustyn stwierdził, że nie ma 

kworum. Pan senator Augustyn stwierdził, że nie 
ma kworum i zapisał się do głosu. Ale możemy to 
przegłosować.

(Senator Piotr Zientarski: To nie senator to stwier-
dza.)

Dobrze, możemy to przegłosować. Pan marszałek 
Borusewicz nalega…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie nalegam, tyl-
ko po prostu do pana obowiązków, Panie Marszałku, 
to należy.)

Kto jest za przyjęciem wniosku pana marszałka 
Borusewicza o przerwanie…

(Senator Michał Seweryński: Wniosek formalny!)
(Głos z sali: Nie ma kworum.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to nie senator 

to stwierdza.)
Tak, bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Michał Seweryński:
Jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie mamy 

kworum…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, chciałem to 

stwierdzić, poddając to pod głosowanie.)
…więc nasze głosowanie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przez głosowanie 

można to stwierdzić.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale chciałem to 

stwierdzić poprzez głosowanie.)
To wycofuję się.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kto jest za przyjęciem wniosku pana marszałka 

Borusewicza o przerwanie debaty do jutra?
(Senator Marek Pęk: Ale aparatura nie działa.)
(Głosy z sali: Nie działa. Nie działa.)
Już działa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Nie było kworum. (Głosowanie nr 37)
(Senator Aleksander Pociej: Ale wygraliśmy!)
(Wesołość na sali)
Nie było kworum.
(Senator Grażyna Sztark: Pierwszy raz, Panie 

Marszałku, wygraliśmy!)
Bardzo proszę…
(Wesołość na sali)

śmy poznać do końca te fakty, bo to naprawdę stwarza 
poważne zagrożenie.

I na koniec. Komisja etyki da wytyczne, według 
których sądzić będą sądy dyscyplinarne. Ustawy są-
dowe przewidują, że sędziów będzie można dyscypli-
narnie sądzić także właśnie za czyny przedawnione 
i już prawomocnie osądzone. Zwieńczeniem postę-
powania dyscyplinarnego będzie nowo powstająca 
Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Sędziów 
do tej Izby Dyscyplinarnej również wybierze KRS.

Proszę państwa, koło się zamyka. Jeżeli mieli-
śmy jeszcze jakieś wątpliwości, proszę państwa, to ja 
apeluję do wszystkich państwa, nielicznie już zgro-
madzonych: czerwona lampka naprawdę powinna 
nam się zapalić. Dlatego też popieram wniosek pana 
senatora Pocieja o odrzucenie tej ustawy w całości. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy 

do dnia jutrzejszego do godziny 10.00 i ściągnięcie 
tutaj przedstawicieli rządu. To jest kolejna, a w tej 
chwili już skrajna, sytuacja, w której rząd, ministro-
wie lekceważą Senat. Nie ma tutaj żadnego czwartego 
czytania, jak nieraz mówi się w Sejmie i w rządzie, to 
jest odrębna Izba. Proszę potraktować mój wniosek 
jako wniosek formalny oczywiście.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
(Głos z sali: Do dyskusji.)
Pan marszałek…
Pan senator Augustyn?
(Senator Mieczysław Augustyn: Do dyskusji.)
Dobrze, ale to może przegłosujmy najpierw wnio-

sek pana marszałka…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma kworum.)
Nie ma kworum.
Dobrze, to pan senator Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dzisiaj nie mo-

żemy…)
Dobrze, pan senator.
(Głos z sali: Nie możemy teraz tego przegłoso-

wać…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku! 

Wysoka Izbo…)
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(wicemarszałek A. Bielan) nia wobec ostrzeżeń Komisji Europejskiej i Komisji 
Weneckiej. Mówiono, że co to tam nas obchodzi, 
że nie musimy się z tym liczyć, że suwerenność, że 
wstawanie z kolan, że teraz my sami itd. No i co? No 
i co? Dzisiaj okazuje się – i nawet projektodawcy tego 
nie tają, i komentatorzy, i politycy ugrupowania rzą-
dzącego – że tak, że to ma wyjść naprzeciw wezwa-
niom Komisji Europejskiej, która żąda przywrócenia 
praworządności w Polsce, bo trwa postępowanie na 
podstawie art. 7.

I my akurat, proszę państwa, obradujemy nie tylko 
bez przedstawicieli wnioskodawców, bez przedsta-
wicieli ministerstwa, ale za to ze 100-procentową 
pewnością, że mamy jedną ustawę łamiącą zasadę 
praworządności zastąpić taką ustawą, która w nie-
wielkim stopniu tę praworządność stara się trochę 
przypudrować, ale w żadnej mierze nie przywrócić. 
Mamy pewność, że będziemy za chwilę tę ustawę 
zmieniać. Dlaczego? Dlatego że Komisja Europejska 
ustami komisarza Timmermansa ogłosiła już wtedy, 
kiedy obradowała nasza komisja, że te rozwiązania 
są albo niewłaściwe, albo niewystarczające.

Kolana mogą boleć od takiego wstawania, od ta-
kiego koślawego wstawania, od tylokrotnego wsta-
wania. Będziemy jeszcze raz próbowali się podnieść 
za chwilę. Chcę państwu uświadomić po prostu ten 
bezsens, który nam się tutaj firmuje. To absurd w czy-
stej postaci. Dlatego oczywiście tę ustawę trzeba od-
rzucić, jeśli mamy zachować chociaż odrobinę przy-
zwoitości, ponieważ przyjmowanie tych przepisów 
w sytuacji, kiedy wiemy, że są to kroki niewystar-
czające, jest bez sensu. Dlatego apeluję o to. To byłby 
jakiś mały przyczynek do tego, że Wysoka Izba, że 
Senat zachował się przyzwoicie. Bo zawsze warto być 
przyzwoitym. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zgłosiłem wniosek formalny o ogłoszenie prze-

rwy, o poproszenie któregoś z ministrów sprawiedli-
wości, bo oni tutaj powinni być. Zgłosiłem go także 
specjalnie po to, żeby pokazać bezsens interpretacji 
regulaminu, którą wy stosujecie. Bo wy przegłosu-
jecie mój wniosek jutro po zakończeniu tego punktu, 
kiedy będzie kworum. Jaki to ma sens w ogóle? To 
jest kolejna taka sytuacja. I zrobiłem to po to, żeby 
pokazać, jak wygląda interpretacja regulaminu. Mój 
wniosek zostanie przegłosowany po zakończeniu tego 
punktu. A co będzie, jeżeli większość Izby powie 
„tak”? Na jaki punkt panowie ministrowie przyjdą, 

Bardzo proszę pana senatora Augustyna o zabra-
nie głosu.

(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, Panie 
Marszałku…)

Tak, proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie skreśliłem 

się z tego zabraniu głosu. Był mój wniosek formalny, 
ale… Ale proszę bardzo, pan senator Augustyn…)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zwykle patrzyłem w tamto miejsce, na ławy rzą-

dowe, kiedy była mowa o ustawach dotyczących Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych. Wtedy widzia-
łem lekceważące, kpiące miny, a potem słyszałem te 
wypowiedzi lekceważące wszystkie opinie, które mó-
wiły o niekonstytucyjności tych rozwiązań i o tym, 
jak one są groźne dla niezależności polskiego wy-
miaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej.

Dzisiaj w tych ławach nie ma nikogo, bo to jest 
moment wstydu. Wstydu podwójnego, wstydu mery-
torycznego, dlatego że trzeba się przyznać do tego, że 
to, co było tutaj tak zachwalane, to wszystko, co było 
tak popierane – a dzisiaj nie ma też tych senatorów 
z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wtedy tu stawali 
i bronili tych rozwiązań – trzeba zmieniać. I proszę 
państwa, w tej sprawie nie wolno milczeć.

Patrzę na niektórych i widzę, że są tu jednak nie-
którzy spośród tych, którzy bronili tamtych rozwią-
zań.

Trzeba mocno powiedzieć, że te kosmetyczne 
zmiany nie usuwają generalnych zastrzeżeń, które 
mieliśmy.

Jest taki żart, że coś jest ważne ze względu na 
punkt pierwszy, a jak nie jest ważne, to patrz punkt 
pierwszy. I tutaj mamy podobną sytuację. Co prawda 
to prezydent ma mianować asesorów, no ale oczy-
wiście decyzja ta będzie współzależna od Krajowej 
Rady Sądownictwa w składzie, który przed chwilą 
przedstawiła pani senator Sztark, a który jest zależny 
od ministra sprawiedliwości.

Wtedy mówiliśmy, proszę państwa, tak, jak zwra-
cał na to uwagę pan senator Pociej, czyli: no, proszę 
z nas nie kpić, to obraża zdrowy umysł, to obraża 
tę Izbę. Ja nawet mówiłem tutaj twardo, że minister 
sprawiedliwości, który w takiej sytuacji, wiedząc 
o istocie tych rozwiązań, kłamie, przed Senatem 
Rzeczypospolitej pozbawia się moralnego prawa do 
tego, żeby odpowiadać za wymiar sprawiedliwości, 
czyli za przestrzeganie prawa w Polsce.

Ale powiedziałem, że to jest wstyd podwójny, 
dlatego że słyszeliśmy tutaj też słowa lekceważe-
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(senator B. Borusewicz) z KRS, a KRS jest w tych samych rękach, w rękach 
tej samej grupy, tej samej partii politycznej, z której 
wywodzi się prezes. No to wszystko jest możliwe. 
Państwo Senatorowie, wszystko jest możliwe. §3: 
prezydent może wyrazić zgodę na dalsze zajmowa-
nie stanowiska sędziego w terminie 3 miesięcy od 
dnia otrzymania opinii Krajowej Rady Sądownictwa 
albo upływu terminu na przekazanie tej opinii. To 
znaczy, że jak termin upłynie, to też może wyrazić 
zgodę, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa nie prze-
każe opinii.

Co dalej? Dalej jest jeszcze ciekawszy akapit, do-
pisany w tej chwili w tej ustawie. „W przypadku nie-
zakończenia postępowania związanego z dalszym zaj-
mowaniem stanowiska sędziego Sądu Najwyższego 
po ukończeniu wieku, o którym mowa w §1, sędzia 
pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia tego 
postępowania”. I tu nie ma żadnego terminu. Czyli 
sędziego będzie można trzymać. Będzie można albo 
mu przedłużyć, nawet po ukończeniu przez niego 
65 lat, albo mu nie przedłużyć. I to będzie dotyczy-
ło, zwracam na to uwagę, także pani prezes Sądu 
Najwyższego.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nawet jak nie zło-
ży wniosku…)

Czy to jest wytrych? Oczywiście, że to jest wy-
trych. Czy ta ustawa trzyma się jakichkolwiek stan-
dardów? Nie. Wszystko zależy od woli politycznej. 
I na to zwracam państwa uwagę. Myślę, że to jest 
wytrych, który się pokazuje: jest przepis, który 
umożliwia sprawowanie funkcji sędziego w Sądzie 
Najwyższym sędziom mającym powyżej 65 lat. Ale 
ten przepis jest niejako oparty na woli prezydenta 
i umowie przedstawiciela prezydenta w Krajowej 
Radzie Sądownictwa z tą radą. Czy oceniamy to po-
zytywnie, czy negatywnie? Ja oceniam to negatyw-
nie. Tego typu decyzje nie mogą być zależne od woli 
politycznej. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Pociej.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel…
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Czy przedstawiciel rządu…)
(Senator Piotr Zientarski: To z przyzwyczajenia, 

Panie Marszałku.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Trzeba przeczytać 

dobrze…)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 

ministrowie, którzy się stawiali tu już wielokrotnie, 
tłumacząc, uzasadniając zmianę ustaw sądowych, 
także tej, którą rozpatrujemy w tej chwili, o Sądzie 
Najwyższym? Gdzie jest minister Ziobro? Gdzie są 
wiceministrowie Warchoł, Piebiak? Rozumiem, że 
minister Jaki nie ma czasu, bo zajmuje się w tej chwili 
kampanią wyborczą. Ja to mogę zrozumieć, ale wy-
mieniłem tych ministrów, którzy wielokrotnie tu byli 
i uzasadniali ustawy sądowe, także ustawę o Sądzie 
Najwyższym. Dziwię się, zastanawiam się, dlaczego 
ich nie ma. Nie sądzę, żeby… Albo nie mają odwagi, 
albo nie mają argumentów.

To jest trzecia nowelizacja ustawy o Sądzie 
Najwyższym od 3 kwietnia 2018 r. Trzecia. I za 
każdym razem przedstawiciele rządu, większości 
parlamentarnej, a także prawnicy tutaj, w tej Izbie, 
przekonywali i uważali, że wszystko jest w porządku, 
że wszystko jest na dobrej drodze. Chciałbym teraz 
posłuchać kogoś, kto głosował za tą ustawą. Jednak 
teraz nikt z państwa do głosu się nie zapisuje i nie uza-
sadnia, dlaczego raptem zagranica jest taka ważna. 
Przecież mówiliście, że zagranica… Unia Europejska 
to jest zagranica. To znaczy, że nie słuchacie opozycji 
w kraju, ale musicie słuchać tej zagranicy, tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Na kolanach.)
Jakie to są… W jakiej sytuacji stawiacie siebie? 

W jakiej sytuacji stawiacie Polskę? To jest trzecia 
ustawa. Za chwilę będzie czwarta…

(Senator Piotr Zientarski: Od kwietnia tego roku.)
Od kwietnia tego roku. Od 3 kwietnia tego roku. 

Za chwilę będzie zapewne czwarta, potem piąta… 
I co? Będziemy głosowali? Myślę, że wy akurat bę-
dziecie głosowali. Co do tego nie mam wątpliwości.

Chcę zwrócić uwagę na to, że oczywiście jest to 
krok w dobrym kierunku. To znaczy pół kroku. To 
nawet nie jest cały krok. Przecież głównie chodzi o to, 
że usuwacie sędziów poprzez to, że obniżyliście wiek 
emerytalny – chodzi o sędziów Sądu Najwyższego – 
z 70 do 65 lat. Oczywiście zrównaliście ten… Wiek 
został zrównany, ale nie o to przecież chodziło. 
Chodziło o to, że eliminujecie znaczną część sędziów 
Sądu Najwyższego. I nie tylko z Sądu Najwyższego, 
ale także z sądów powszechnych.

Nie eliminujecie złamania regulaminu, z tego się 
nie wycofujecie… Nie regulaminu, ale konstytucji; 
złamanie regulaminu to jest to, że będziemy głoso-
wać nad moim wnioskiem formalnym wtedy, kiedy 
ten punkt już przejdzie. Ale złamaliście konstytucję, 
skracając kadencję prezes Sądu Najwyższego z 6 lat 
do 4. Do 4 lat, o 1/3. I z tego się nie wycofujecie, 
chociaż to jest sprawa najważniejsza.

Ale pokażę też, że jest furtka. Jest tutaj zrobiona 
furtka. To znaczy furtka, która oznacza, że prezy-
dent w zasadzie może wszystko, jeżeli się umówi 
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Komunikaty

(wicemarszałek A. Bielan) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia ustawy 
o wspieraniu nowych inwestycji odbędzie się 16 maja 
o godzinie 8.15 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektó-
rych innych ustaw, a także ustawy zmieniającej usta-
wę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się jutro o godzinie 8.00 w sali nr 217.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Pan senator sekretarz przeczyta komunikaty.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na sześćdziesiątym posiedze-
niu Senatu do ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 16 maja 
o godzinie 9.00 w sali nr 182.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 04)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.
I ogłaszam przerwę, a właściwie ją przedłużam, 

do 10.15.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 05  

do godziny 10 minut 17)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkty: ustawa o wspieraniu no-
wych inwestycji – druk nr 821 – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu dwudziestego piątego porządku 
obrad; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie usta-
wy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz 
niektórych innych ustaw – druk nr 814 – i rozpa-
trzenie tego punktu jako punktu dwudziestego szó-
stego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawione 
propozycje.

(Rozmowy na sali)
Sprzeciwu nie słyszę.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawione propozycje przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego piątego porządku obrad: ustawa o wspie-
raniu nowych inwestycji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 821, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 821 A.

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

(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Dzisiaj rano odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

i Panowie Senatorowie, proszę o wyciszenie rozmów!)
…oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 

dotyczące rozpatrzenia ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji; druk senacki nr 821, druki sejmowe 
nr 2307, 2483 i 2483-A.

Ustawa dotyczy specjalnych stref ekonomicznych 
i zmienia całą Polskę w jedną wielką strefę ekono-
miczną.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, ci z lewej i z prawej strony sali, bar-
dzo proszę nie rozmawiać głośno, bo to przeszkadza 
sprawozdawcy.)

Projekt ustawy powstał w celu dostosowania do 
potrzeb instrumentu w formie ulg podatkowych dla 
przedsiębiorców planujących nowe inwestycje na te-
renie całego kraju, a nie, jak dotąd, na terenie specjal-
nych stref ekonomicznych. Nowa regulacja prawna 
jest efektem prac rządu mających na celu dostoso-
wanie narzędzi w postaci zachęt do inwestowania 
dla przedsiębiorców w nowej rzeczywistości gospo-
darczej wobec zupełnie nowych wyzwań, z którymi 
mamy obecnie do czynienia. Instrumenty w formie 
zwolnień podatkowych dostępne teraz będą w przy-
padku nowych inwestycji, które obejmą utworzenie 
nowego zakładu produkcyjnego oraz inwestycje, przy 
czym warunki uzyskania pomocy publicznej będą 
uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i do-
stosowane do wielkości przedsiębiorcy. Dotyczyć to 
będzie inwestycji spełniających kryteria ilościowe, 
jeżeli chodzi o nakłady na inwestycje…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Apeluję do 

pana marszałka i pana senatora: przepraszam, pa-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 05)
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) biorstw, a w dalszym ciągu funkcjonują wszystkie 
specjalne strefy ekonomiczne i przedsiębiorca może 
się zwrócić do tej strefy ekonomicznej, w której za-
mierza inwestować, tak że tu nie ma żadnego proble-
mu. Ale będzie powołane specjalne ciało – gdzieś mi 
ono mignęło – które będzie miało obowiązek ewi-
dencjonowania wszystkich gruntów pod cele inwe-
stycyjne. I tutaj następuje pewien rozdział, ponieważ 
samorządy w dalszym ciągu utrzymują te kompeten-
cje, które mają, a nowe obszary inwestycyjne będą 
możliwe do zagospodarowania na zasadach nowej 
ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zdaje pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące, o ile 

pamiętam, art. 3, który mówi o pewnym wyjątku 
polegającym na tym, że Polska, która ma być jedną 
wielką strefą, nie będzie tą strefą w tych miejscach, 
gdzie są potencjalnie złoża. Kłopot polega na tym, że 
definicja złoża jest… że to może być zarówno złoto, 
jak i piaski czy żwiry, ale także na tym, że złoża są na 
bardzo różnej głębokości. Istnieje dosyć duża obawa 
samorządowców z Zagłębia Miedziowego, że w za-
sadzie będzie to eliminować możliwość powstawania 
nowych inwestycji korzystających z tych preferencji 
właśnie na tym terenie, ponieważ tam albo się przy-
gotowuje chodniki albo są złoża, które w przyszłości 
mogą być wydobywane. Często to są złoża na głębo-
kości 2 czy 3 km, a w związku z tym w przypadku 
inwestycji nie ma to jak gdyby istotnego znaczenia. 
Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wyrzucenie 
tego artykułu i wpisanie tego w ramach jakichś ob-
ostrzeń w rozporządzeniu w celu kontroli naszych 
złóż jako elementu majątku narodowego? Czy w ogóle 
była na ten temat dyskusja?

Senator Andrzej Stanisławek:
Nie, Panie Senatorze, nie było na ten temat dys-

kusji. O ile wiem, ten problem został rozstrzygnięty 
w Sejmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji nie zada-

łem tego pytania, ale panu jako przewodniczącemu 

nowie mają takie tubalne głosy, że nawet szept jest 
słyszalny.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam 

bardzo.)
(Senator Jan Rulewski: Jak najbardziej. Racja, 

Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję 

w imieniu senatora sprawozdawcy. Teraz będziemy 
słyszeć. Proszę.)

Dziękuję bardzo.
…Oraz kryteria jakościowe, zgodnie ze strategią 

odpowiedzialnego rozwoju.
Była bardzo długa dyskusja. Było bardzo dużo 

pytań. Wszystkie zostały wyjaśnione. Ustawa została 
przyjęta przez komisje bez poprawek, przy czym 1 se-
nator wstrzymał się od głosu i 1 senator był przeciw. 
Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Widzę, że zgłasza się pan senator Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, nie mogłem być na posie-

dzeniu  komisji, ale pan senator potwierdził, że cała 
Polska ma być tą strefą. Czy to oznacza, że jeśli poja-
wi się inwestor zagraniczny, to już dzisiaj uzna się, że 
każda gmina spełnia te wymagania, które były do tej 
pory dosyć wysokie w zakresie tworzenia stref ekono-
micznych? Dzisiaj strefa ekonomiczna – w moim mie-
ście są 2 takie strefy – wiązała się nie tylko z prostym 
wydzieleniem terytorium, ale także z zapewnieniem 
odpowiednich dojazdów, warunków do inwestowania 
itd. To łącznie oznaczało strefę. A teraz, jak to jest 
całe terytorium, nie bardzo rozumiem, jak to będzie 
funkcjonowało.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, przede wszystkim ta ustawa do-

tyczy głównie polskich małych i średnich przedsię-
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Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

(senator L. Czarnobaj) I trzecie: czy zatem grozi nam, że będziemy 
Hongkongiem Europy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o odpowiedź.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo. 
Takie zagrożenie Hongkongiem to mnie w zasa-

dzie by się podobało. Chciałbym, żebyśmy byli takim 
Hongkongiem Europy.

Jeżeli chodzi o inwestowanie przez przedsiębior-
stwa, to chodzi tutaj głównie o zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości. Przedsiębiorca zgłasza się do 
specjalnej strefy ekonomicznej i w ramach tej strefy 
ekonomicznej są wypełniane za niego dokumenty 
i określane zasady pomocy publicznej.

(Senator Jan Rulewski: Czyli każdy…)
Każdy…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, mówił pan o samorządach, że 

tam się nic nie zmieni. Mam takie pytanie: czy ta 
ustawa była konsultowana z samorządami wojewódz-
kimi, powiatowymi? Bo to też dotyczy… A jeżeli była 
konsultowana, to jaka była opinia samorządów w tej 
sprawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Nie wiem, jaka była opinia, ale pani dyrektor 

z Ministerstwa Rozwoju mówiła, że ta ustawa doj-
rzewała przez 2 lata i 2 lata toczyła się dyskusja ze 
stroną społeczną.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje… Czy jeszcze ktoś zgłasza się do 

zadania pytania?
Pan senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj: 
Dziękuję, Panie Marszałku.

chciałbym je zadać. Kiedy my dostaliśmy czy pan 
jako przewodniczący komisji dostał projekt ustawy? 
To po pierwsze.

I drugie: czy były wysłane do środowisk polskich 
przedsiębiorców, organizacji polskich przedsiębior-
ców zaproszenia na posiedzenie naszych komisji?

Senator Andrzej Stanisławek:
Biorąc pod uwagę to, że nikogo nie było, myślę, 

że nie było czasu, żeby zaprosić stronę społeczną. Ja 
zapoznałem się z tą ustawą wczoraj wieczorem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Jeśli mogę jeszcze… Panie Senatorze, ja nie pytam 

o to, kiedy pan się z nią zapoznał, tylko o to – jeśli 
mogę, proszę o odpowiedź – kiedy ona trafiła do ko-
misji.

Senator Andrzej Stanisławek:
Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, trud-

ną miał pan rolę i może dlatego udziela pan takich 
zdawkowych odpowiedzi… bądź rewolucyjnych. 
Powiedział pan, że ta ustawa jest przeznaczona dla 
małych i średnich polskich przedsiębiorców. Jak to 
zatem… Prowokuje to pytanie: czy to oznacza dys-
kryminację innych przedsiębiorców, zwłaszcza przed-
siębiorców z Unii Europejskiej, i naruszenie zasady 
swobody przepływu kapitału? A już w szczególności, 
jak to… Czy będzie lustrowana firma polska, w której 
jest np. udział kapitału zagranicznego?

I drugie zagadnienie już niejako z filozofii. No, 
strefy specjalne tworzy się po to, żeby uprzywile-
jowywać, pomóc uprzywilejowywać. Zatem jest to 
selektywny wybór. To na czym teraz będzie polegało 
to uprzywilejowywanie i wybór, selekcja, skoro wszy-
scy będą z tego mogli korzystać, nawet ci nieproszeni, 
za przeproszeniem, goście z gospodarki, którzy np. 
wystąpią o grunty na zasadach ulgowych i nic nie 
będą robić przez parę lat? To jest drugie pytanie.
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(senator L. Czarnobaj) pomocy publicznej, działamy w ramach prawa wspól-
notowego.

Wskazujemy w ustawie 2 sposoby dokonywania 
oceny, kryteria. Pierwsze to kryterium ilościowe – 
kiedy wskazujemy na wolumen inwestycji, wartość 
tej inwestycji. Drugie to kryterium jakościowe – jeśli 
przedsiębiorca tworzy centrum badawczo-rozwo-
jowe lub centrum usług wspólnych, ma podpisaną 
deklarację współpracy z ośrodkami badawczo-na-
ukowymi, to będą mu przydzielane punkty i będzie 
mógł liczyć na określonej wysokości zwolnienia po-
datkowe.

Jednym z kryteriów wpisanych do rozporządzenia 
jest również to, czy podmiot jest małym lub średnim 
przedsiębiorcą. Mały i średni przedsiębiorca, ubie-
gając się o pozwolenie strefowe, dostaje dodatkowe 
punkty. Wskazujemy to, tak jak mówię, w rozpo-
rządzeniu, a nie w ustawie. To są już rozwiązania 
szczegółowe.

Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, dotyczące eksplo-
atacji złóż, to przypomnę, że to rzeczywiście było te-
matem dużej debaty komisji sejmowej. Zapis w art. 3 
uzyskał ostatecznie takie brzmienie: wsparcie nie 
może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji 
na obszarach występowania niezagospodarowanych 
złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących 
tych złóż.

Przypomnę, że w Polsce działa baza „Midas”. 
Myśmy sprawdzili jej efektywność i funkcjonowanie. 
Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na wybór 
miejsca, po sięgnięciu do bazy „Midas” wie, czy na 
danym terenie może lokować inwestycje, czy też nie.

Przypomnę jeszcze tylko, wracając do pierwsze-
go pytania, co to znaczy, że cała Polska stanie się 
specjalną strefą. Spółki strefowe zajmują się dzisiaj 
również dostosowaniem infrastrukturalnym. To się 
niejako nie zmienia. Spółki strefowe nadal będą mo-
gły wykonywać te prace w miejscach, które inwestor 
wybierze jako lokalizację swojej inwestycji.

Odejście od modelu terytorialnego nie jest 
szczególną polską własnością. Kiedy podjęliśmy 
prace nad reformą ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych, analizowaliśmy modele występu-
jące w różnych państwach, przede wszystkim sąsia-
dujących z nami. Analizowaliśmy, jak to wygląda 
w Czechach, na Słowacji i w krajach nadbałtyc-
kich. Zobaczyliśmy bardzo korzystne efekty mo-
delu dynamicznego. Przede wszystkim on skraca 
czas udzielania pozwolenia, bo w momencie kiedy 
spółki najpierw ubiegają się o włączenie terenów 
strefy… To zajmowało najwięcej czasu. Ja przypo-
mnę, że kiedy rozpoczynałam pracę jako podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, rekordzistą 
była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Tam proces rozszerzenia trwał… Patrzę na panią 
dyrektor…

Panie Senatorze, odniosę się do tego, co pan po-
wiedział. W którym fragmencie projekt tej ustawy 
jest skierowany tylko i wyłącznie do polskich przed-
siębiorców? Czy mógłby pan taki fragment wskazać 
lub ogólnie powiedzieć? Bo ja niczego takiego na 
posiedzeniu komisji nie słyszałem. A jeżeli się prze-
słyszałem, to proszę o wyjaśnienie. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym zapytać, jeśli chodzi o kwe-
stię dotyczącą tego, o czym pan mówił, czyli podat-
ku od nieruchomości. Czy mógłby pan rozwinąć ten 
wątek odnośnie do zwolnień od podatków, o których 
pan powiedział? Bo też jakoś nie współgra to z tym, 
o czym rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Takie szczegółowe pytania proponowałbym skie-

rować do ministerstwa rozwoju i technologii.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Rezygnuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadawania pytań.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Jest z nami pani minister Jadwiga Emilewicz, mi-
nister przedsiębiorczości i technologii.

Czy pani minister pragnie zabrać głos? Zapraszam.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Krótko tylko uzupełnię odpowiedzi na pytania, 

których udzielał pan senator Stanisławek. Zacznę 
może od ostatniego wątku, dotyczącego preferencji 
dla małych i średnich firm. Te preferencje nie są wy-
pisane wprost w ustawie. One są w rozporządzeniu, 
w którym określamy kryteria, na podstawie których 
będą udzielane przywileje strefowe w postaci ulg 
podatkowych. Przypominam, że one oczywiście 
są zgodne z mapą pomocy publicznej zatwierdzoną 
przez Komisję Europejską. My nie naruszamy mapy 
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(minister J. Emilewicz) Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Panie Senatorze, tutaj nie mówimy o wspieraniu 
wybiórczym, ponieważ mechanizm strefowy doty-
czy tych podmiotów, które chcą się ubiegać o tego 
typu wsparcie. Nie każdy przedsiębiorca polski czy 
zagraniczny, który chce inwestować i się rozwijać, 
chce korzystać z tego przywileju. Dlaczego? Z proste-
go powodu – kalkuluje i widzi, że… Pamiętajmy, że 
pomoc publiczna – mechanizm strefowy jest rodza-
jem pomocy publicznej – sumuje się z instrumentami 
dotacyjnymi czy z pozyskanymi innymi formami, 
dozwolonymi prawnie, pomocy publicznej, np. z po-
lityki spójności. Inicjatorem ubiegania się o przywilej 
strefowy jest przedsiębiorca. A więc my, administra-
cja, nie selekcjonujemy na żadnym poziomie – inicja-
torem jest przedsiębiorca. My oczywiście będziemy 
chcieli zachęcać do tego, aby w strefach, aby w ogóle 
w Polsce pojawiało się jak najwięcej nowych inwesty-
cji, ale stosowane przez nas kryteria są jak najbardziej 
niearbitralne, one są arytmetycznie zaproponowane 
w rozporządzeniu.

Te kryteria są, tak jak mówię, ilościowe i jako-
ściowe. Wśród jakościowych mamy takie kwestie jak 
rozwój strukturalny, rozwój naukowy, zrównoważony 
rozwój, rozwój zasobów ludzkich, minimalne kryte-
rium wejścia. Minimalne kryterium wejścia, tak aby 
uzyskać pomoc, wynosi 6 punktów. W ramach roz-
woju strukturalnego przyznajemy 1 punkt, jeśli w puli 
zaproponowanej przez inwestora… Chodzi o to, jaka 
pula zatrudnionych w przyszłości pracowników bę-
dzie miała specjalistyczne wykształcenie, co da gwa-
rancję wysokopłatnego miejsca pracy. W dzisiejszej 
ustawie tym pierwszym kryterium – powiedzieliby-
śmy, że kompletnie niearbitralnym, ale powinniśmy 
sobie zadać pytanie, na ile atrakcyjnym dla polskiej 
gospodarki – jest liczba miejsc pracy. W związku 
z tym bardzo atrakcyjnym miejscem pracy wydają się 
centra logistyczne, ponieważ one zatrudniają bardzo 
dużo osób, ale, tak jak założyliśmy 2,5 roku temu, 
centra logistyczne już nie są tymi inwestycjami, które 
powinniśmy szczególnie uprzywilejowywać, dając 
np. ulgi podatkowe. Przyznajemy też punkty, tak jak 
powiedziałam, za współpracę z ośrodkami badawczo-
-rozwojowymi akademickimi lub przynależność do 
klastra, bo zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy 
w Polsce bardziej ze sobą współpracowali, wydłu-
żając łańcuchy wartości. Przyznajemy punkt za pro-
wadzenie działalności badawczo-rozwojowej, punkt 
za to, że jest się firmą z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, punkt za wybór lokalizacji. My dzi-
siaj mówimy, że mamy rekordowo niskie bezrobocie, 
no ale ciągle są takie powiaty w Polsce, w których 
bezrobocie jest dwucyfrowe. I jeśli przedsiębiorca 
zdecyduje się, aby właśnie tam ulokować swoją in-

(Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji 
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 
Grażyna Ciurzyńska: 2 lata.)

Zdaje się, że my go domykaliśmy po 2,5 roku.
Jeśli w tej chwili rezygnujemy z tego pierwszego 

kroku… Inwestor wybiera miejsce, a następnie to 
miejsce jest parametryzowane. My znamy mapę po-
mocy publicznej i wiemy, jakiej maksymalnej pomocy 
możemy udzielić. Wówczas inwestycja może być tam 
realizowana. Oczywiście jeśli ma być ona w szczerym 
polu, to wiadomo, że trzeba będzie prowadzić prace 
związane z wyposażeniem i z infrastrukturą, ale jest 
to, że tak powiem, inny krok. Prawda? Wówczas jest 
inna rozmowa z inwestorem. My też nie mówimy, 
że… Nawet jeśli miejsce, które on wybierze, nie jest 
dostosowane infrastrukturalnie, to cały proces może 
trwać krócej.

Ten dynamiczny model, mamy taką nadzieję, bę-
dzie bardziej atrakcyjny i, co więcej, pozwoli… Już 
dzisiaj widzimy, że są strefy bardzo mocno uprze-
mysłowione i obszary, które ciągle czekają na atrak-
cyjne inwestycje. Mamy nadzieję, że za sprawą tych 
rozwiązań takie inwestycje będą w większym stopniu 
możliwe. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać – Pani 

Minister, proszę zostać przy mównicy, bo zapewne 
będą pytania – z miejsca trwające nie dłużej niż mi-
nutę zapytania do przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Jako pierwszy zapisał się do głosu pan senator 
Wach.

Proszę bardzo o zadanie pytania.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Pani Minister, z tego, co pani powiedziała… Ja 

właściwej znajomości ustawy nie mam i dlatego py-
tam. Z tego, co powiedziała pani, ale również spra-
wozdawca, wynika, że to jest wybiórcze wspieranie 
niektórych przedsiębiorstw na ich wniosek. Z tym 
się oczywiście wiąże uznaniowość. Pani wymieniała 
wiele kryteriów, które zapewne ją ograniczają, ale… 
W jaki sposób można ustrzec się przed nietrafnymi 
decyzjami, przed, że tak powiem, takim zupełnie 
uznaniowym wspieraniem niektórych firm? Jak usta-
wa zapobiega takiemu zagrożeniu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.
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(minister J. Emilewicz) specjalne strefy, będą te rady, będą decyzje ministra 
właściwego do spraw gospodarki… Tu jeszcze jest 
samorząd wojewódzki. Czy nie lepiej byłoby rozwa-
żyć, żeby całą tą operacją, tym dawaniem specjalnych 
przywilejów itd., zajmowały się np. agencje rozwoju 
regionalnego, które są instytucjami samorządu woje-
wódzkiego odpowiedzialnymi za rozwój regionalny? 
Po prostu robimy to, co mogłyby robić samorządy. 
Zamiast mówić, jakie są potrzeby lokalne, my ciągle 
wszystko sprowadzamy do decyzji w Warszawie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Centralizacja.)
…do centralizacji. Nie wykorzystujemy tego po-

tencjału, który mamy, bo po prostu nie potrafimy 
usprawnić struktury, a jak już sobie nie radzimy… 
Często sami jesteśmy powodem tej niesprawności. 
Jak pani powiedziała, minister właściwy do spraw 
gospodarki przeciągał do 2,5 roku… Tak, ja to wiem, 
bo znam po prostu te praktyki. To były najczęściej 
skargi, obojętnie jaki rząd rządził…

(Senator Michał Potoczny: Pytanie, pytanie.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, pytanie.)
Dlaczego nie wykorzystano tego potencjału, tylko 

nowe struktury się tworzy?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Panie Senatorze, celowo dałam przykład Katowic 

i okresu 2,5 roku, dlatego że myśmy w końcu bardzo 
szybko domknęli i przyspieszyli te procesy, skracając 
je do 6 miesięcy. To jest taki obligatoryjny termin 
w sytuacjach krytycznych, a statystyki za zeszły rok 
pokazują, że robimy to w ciągu 3 miesięcy. My po 
swojej stronie zrobiliśmy wszystko, co było można, 
aby to maksymalnie uprościć.

Co do ustawy, tej poprzedniej, to ja bym chcia-
ła powiedzieć jedno. Nie miałam tutaj wystąpienia 
otwierającego, ale zawsze, w całym cyklu pracy nad 
tą ustawą, powtarzałam, że ustawa strefowa z 1994 r. 
doprowadziła do wielu bardzo korzystnych zmian 
w polskiej gospodarce, jednakże po tych prawie 25 la-
tach jesteśmy w innym punkcie rozwoju gospodarcze-
go. A więc nie zmieniamy jej dlatego, że uważamy, 
że sprawiła ona ogromnie dużo zła, tylko dlatego że 
zmieniły się warunki gospodarcze. I dlatego wła-
śnie, jak mówiłam, pierwszym kryterium nie może 
być kryterium liczby tworzonych miejsc pracy. I to 
była jednocześnie podstawa do wszczęcia tych prac. 
Druga ważna kwestia jest taka, że ta ustawa straciła 
ważność, bo ona miała datę ważności zapisaną na 
samym początku.

A więc my upraszczamy tak naprawdę tę procedu-
rę. A dlaczego? Skąd te rady i skąd takie podejście, że 
jednak ten element koordynacyjny powinien być na 
poziomie ministra właściwego do spraw gospodarki? 

westycję, to ma szansę tych punktów uzyskać więcej, 
ponieważ jest to dla nas strategicznie istotne, aby 
w tamtym miejscu pojawiła się atrakcyjna inwestycja. 
No i kryteria ilościowe. Tu brana jest pod uwagę stopa 
bezrobocia w stosunku do średniej krajowej – w za-
leżności od poziomu stopy bezrobocia przydzielana 
będzie wysokość pomocy publicznej. A zatem są to 
kryteria kompletnie niearbitralne – mierzalne, poli-
czalne i transparentne.

(Senator Piotr Wach: Dziękuję bardzo. Ale od-
mówić można…)

Tak, oczywiście.
(Senator Piotr Wach: No, kryteria są dobrze zde-

finiowane i są o charakterze takim liczbowym, nu-
merycznym.)

Tak jest.
(Senator Piotr Wach: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Pani Minister! Pani minister 

powiedziała w swoim wystąpieniu dzisiaj, że jedną 
ze słabości tego programu wsparcia, który realizo-
wały do tej pory specjalne strefy ekonomiczne, był 
fakt, że trzeba było często czekać nawet 2,5 roku na 
zgodę na poszerzenie strefy. Ale przecież ta decyzja 
o poszerzeniu strefy była decyzją ministra właści-
wego do spraw gospodarki. Teraz mówicie państwo, 
że tymi obszarami specjalnego rozwoju w praktyce 
znowu będzie zarządzał minister gospodarki. No, to 
z tego wynika. Będą tworzone rady tych obszarów 
rozwoju itd., itd. Czy nie rozważaliście państwo tego, 
żeby jednak nie tworzyć nowych bytów, nowych in-
stytucji, nowych podmiotów, które po prostu mają 
być odpowiedzialne…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Senatorze, przeszkadza mi trochę 

ta rozmowa kolegi z boku. 
Więc czy nie myśleliście państwo nad tym, aby ra-

czej uprościć tę procedurę, jeżeli już jest taka potrzeba 
powiększania obszarów specjalnych stref ekonomicz-
nych według tych parametrów, które są zapisane w tej 
ustawie, tak żeby po prostu… Bo dzisiaj pozostają te 
strefy i będzie tak, jak było, a więc znowu będzie trze-
ba po 2,5 roku się starać… Nie, już nie będzie można 
się o to starać. Tak? Po prostu te istniejące podmioty, 
które mają swoją strukturę, swoich pracowników, 
urzędników itd., można by wykorzystać do tego wiel-
kiego programu, a my dzisiaj tworzymy nową rzecz. 
To jest, wydaje mi się, niedobre rozwiązanie. Będą 
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(minister J. Emilewicz) Same strefy w Unii Europejskiej są wątpliwym pomy-
słem, i w Polsce również, ponieważ tworzą warunki 
do subsydiowania konkurencji, w tym polskiej. I to 
jest to pytanie.

Po drugie, w strefach, proszę pani, zachodzą nie 
zawsze kontrolowane procesy. No, to jest taka re-
fleksja.

Po trzecie, argumentem przeciw jest też to, że po-
litycy wygrywają to do swoich doraźnych celów poli-
tycznych. Np. pani przełożony, premier Morawiecki, 
bardzo się chwalił, że sprowadził Mercedesa. Owszem, 
ale za 150 milionów dopłaty dla najbogatszej firmy 
w świecie. Owszem, sprowadził bank Morgan, ale za 
to, że ufundował im wieżowiec.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dokładnie tak.)
Tak, tak, wieżowiec dla najbogatszego banku 

w świecie.
Jak pani uważa, czy to jest droga Polski, że porzu-

cimy wolną konkurencję, wolny rynek, sprawiedliwe 
zasady i zamiast tego będzie subsydiowanie na róż-
nych poziomach?

I nie odpowiedziała pani na pytanie, na które nie 
mógł odpowiedzieć pan senator sprawozdawca: czy 
w końcu będzie ta równość podmiotów zagranicz-
nych, czy nie? Zwłaszcza tych z obszaru europejskie-
go. Czy nie narazimy się na zarzut dyskryminacji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Panie Senatorze, to rzeczywiście debata bardziej 

filozoficzna, zachęca mnie pan do niej, więc z przy-
jemnością stanę w szranki i postaram się mówić nieco 
wolniej, przepraszam…

(Senator Jan Rulewski: To zaleta.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, zaleta.)
Nie potrafię odnieść się do kwestii niekontrolo-

wanych procesów, o których pan senator wspomniał, 
ponieważ nie wiem, o jakich procesach pan senator 
mówi.

Jeśli zaś chodzi o udzielanie pomocy publicznej 
czy też grantów inwestycjom o szczególnym znacze-
niu strategicznym dla gospodarki państwa, to są to 
procesy transparentne, które mają miejsce nie tylko 
w Polsce, ale we wszystkich innych państwach. Ten 
grant, który został udzielony Daimlerowi, czy też 
20 milionów, przypomnę, dla JP Morgana, który za-
inwestuje… Szacujemy, że możemy spodziewać się 
powrotu ok. 500 milionów do polskiej gospodarki. 
No, sądzę, że nie znalazłabym dzisiaj w Polsce eko-
nomisty, który powiedziałby, że to były pieniądze źle 
zainwestowane.

Chętnie przekażę państwu te wszystkie studia, które 
myśmy prowadzili przy okazji prac koncepcyjnych 
nad ustawą. One pokazywały nam jedną kwestię, 
o której mówili nam również przedsiębiorcy. W bar-
dzo wielu przypadkach dochodziło do takich sytuacji, 
że my udzielaliśmy pozwolenia na podstawie tej sta-
rej ustawy – mówię „my”, mając na myśli państwo 
polskie, bo to jeszcze nie my byliśmy – udzielaliśmy 
pozwoleń strefowych, znaczących ulg podatkowych… 
No, np. znam jedną bardzo wymowną historię euro-
pejskiego producenta ceramiki łazienkowej, który 
uzyskał bardzo atrakcyjne, bardzo dobre warunki 
inwestycyjne w jednym z regionów, przyznane tak 
jakby na podstawie nieskoordynowanej polityki, 
podczas gdy w innym regionie jest nasz rodzimy, 
lokalny producent takiej samej ceramiki, dla którego 
przeniesienie fabryki – bo mieliśmy te terytorialne 
strefy – z jednego miejsca w Polsce do drugiego jest 
praktycznie niemożliwe, bo koszty operacyjne mia-
łyby znaczący wpływ na cykl produkcyjny. A zatem 
brak koordynacji na tym poziomie… 

Koordynacja musi być po to, aby się zastanowić 
nad tym, czy udzielenie tak dużych przywilejów po-
datkowych w ramach jednej branży w sytuacji, gdy 
producent wprost konkuruje na rynku europejskim 
z naszym, w sytuacji, kiedy jest dzisiaj mnóstwo 
postępowań w zakresie pozataryfowych ograniczeń 
dostępu do rynku europejskiego… No, stąd ta ko-
nieczność koordynacji, właśnie po to, abyśmy się 
zastanowili, czy każdemu – odpowiadam na pytanie 
poprzedniego pana senatora – chcemy bezwzględ-
nie udzielić tak wysokiej pomocy publicznej i jak 
to wpłynie na równowagę rynkową w odniesieniu 
do innych producentów znajdujących się na terenie 
naszego kraju. A zatem naprawdę upraszczamy ten 
proces. Naprawdę włączamy w to samorządy lokalne, 
po to aby razem z nimi prezentować w ogóle moż-
liwości inwestycyjne w danym regionie. Bo ustawa 
nakłada nowe obowiązki na zarządzających spółką: 
obowiązek właśnie promocji danego terenu, promocji 
też tych inwestorów, którzy działają w ramach pozwo-
leń strefowych, nie tylko na terenie naszego kraju, ale 
także z zachęceniem ich do eksportu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Proszę pani, czy państwo zamierzacie prowadzić 

sprawy działalności gospodarczej z taką prędkością, 
z jaką pani dzisiaj występuje – co jest komplementem 
– i tak procedować wątpliwe ustawy gospodarcze? 



275
60. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2018 r.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

(minister J. Emilewicz) Senator Jan Rulewski:

…sprostowania. 
Zostałem źle zrozumiany co do zarzutu, że pani 

szybko mówi. Ja twierdzę, że pani mówi szybko i lo-
gicznie, ale chciałbym wziąć w obronę pana senatora, 
doskonałego profesora…

(Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz: Stanisławka.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Stanisławka.)
…Stanisławka, który wszystko robił, żeby dobrze 

nam przedstawić, ale niestety rząd tak szybko nakazał 
procedowanie, że nie wywiązał się z tej roli, z której 
chciał się wywiązać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, to nie było pytanie. A na przy-

szłość proszę najpierw pomyśleć, potem mówić.
(Wesołość na sali)
(Oklaski)
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister!
Panie Marszałku, aż boję się zadać pytanie, żeby 

nie zostać skarconym jak student…
(Wesołość na sali)
…studiów czwartego wieku czy jak to się tam 

nazywa.
(Senator Jan Rulewski: Trzeciego wieku.)
(Senator Michał Potoczny: Szóstego wieku.)
Pani Minister, kwestia równości podmiotów zo-

stała rozstrzygnięta, czyli nie ma tutaj narodowego 
zabarwienia czy preferencji dla jakichkolwiek pod-
miotów, jeśli chodzi o to, z jakiego kraju pochodzą. 
To jest jedno. Rozumiem.

Pani Minister, mówiła pani o przykładach i o tym, 
że podobne elementy wsparcia są w ościennych kra-
jach, a na posiedzeniu komisji pani dyrektor mówiła, 
że również – zapisałem sobie tutaj – braliśmy wzór czy 
podglądaliśmy, czy analizowaliśmy Niemcy i Francję. 
W związku z tym, że komisja miała określony czas 
i dyskusja była ograniczona – rach-ciach, pan prze-
wodniczący zarządził „głosujemy” i na salę obrad… 
no, ale to normalne – proszę mi powiedzieć, czy mo-
głaby pani minister nam przybliżyć… Bo zapewne 
jest różnica między wsparciem – to mnie interesuje, 
bo nie wiem – którego udzielają Francja i Niemcy, 
a wsparciem, którego udzielają kraje wymienione 
przez panią minister.

I drugie pytanie, dotyczące konsultacji. Ja popro-
siłem, żeby była możliwość udzielenia mi protokołów 
czy notatek z tych konsultacji, bo mamy 2 różne infor-
macje. Trochę inną ja mam, państwo prezentujecie coś 

Jeśli zaś chodzi o w ogóle sensowność istnienia 
stref, to, Panie Senatorze, ja przeprowadziłam dość 
głębokie studia na początku, kiedy zaczynaliśmy 
pracę nad tą ustawą. I rzeczywiście jest taki raport 
2 profesorów ze Szkoły Głównej Handlowej bodaj 
z 2012 r., który wskazuje, że wpływ na gospodarkę 
specjalnych stref ekonomicznych, umownie mówiąc, 
nie jest najlepszy, dlatego że ulgi podatkowe, które 
uzyskują te inwestycje, z podatkiem PIT – bo my 
też przecież pokazujemy wpływ z PIT od osób za-
trudnionych – się nie bilansują. Ale ja odpowiem 
na to pytanie w inny sposób. Gdyby na terenie Unii 
Europejskiej był realnie działający 100-procentowo 
wolny rynek, to pewnie pana postulat byłby w pełni 
zasadny. Ale skoro, tak jak powiedziałam na po-
czątku, tego typu przywileje są udzielane w krajach 
ościennych, to my już na starcie pozbawilibyśmy się 
pewnej możliwości konkurowania. No bo tak jak 
powiedziałam, Czesi i Słowacy w sposób aktyw-
ny korzystają z tego typu instrumentów. Tak samo 
Litwa przedłużyła w ubiegłym roku na kolejne 20 lat 
mechanizmy strefowe. Mechanizm strefowy działa 
na Łotwie i w Estonii. O podobnych rozwiązaniach 
mówi dzisiaj rząd ukraiński. Więc jest pytanie, na 
które sobie… Polska nie jest wyspą, tylko działa 
w pewnym gospodarczym łańcuchu pokarmowym 
i my po prostu nie możemy… Musimy brać to pod 
uwagę. I staramy się, tak jak powiedziałam wcze-
śniej – dlatego jest ten moment koordynacyjny – nie 
udzielać drastycznych przywilejów podatkowych 
inwestycjom, które wprost konkurują z polskim 
pracodawcą, osadzonym w tym systemie prawno-
-gospodarczym od wielu, wielu lat i niekorzystają-
cym z takiego przywileju, bo np. nie może on się 
przenieść terytorialnie, do strefy.

Czy jest zachowana równość? Tak, oczywiście, 
dlatego że działamy… Wszelkie regulacje tego typu 
muszą być zgodne z prawem wspólnotowym. My 
nie mamy prawa nikogo w jakikolwiek sposób defa-
woryzować. Mamy ten specjalny przywilej. Dzisiaj 
Komisja Europejska i Unia Europejska kładą na to 
również szczególny nacisk. Dajemy punkt małym 
i średnim przedsiębiorstwom bez względu na ich po-
chodzenie narodowe, dlatego że chcemy, aby małe 
stawały się średnimi szybciej, a średnie dużymi. Tak 
że nie ma uprzywilejowania w żaden sposób, bo nie 
może go być ze względu na to, że jesteśmy członkiem 
Unii Europejskiej.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, w try-
bie…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce dopytać, tak? Proszę.
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(senator L. Czarnobaj) nizmy, udzielać pomocy w podobnej wysokości jak 
my. My regionalnie jesteśmy tutaj podobni. Pomoc 
publiczna, jakiej udzielają rządy niemiecki czy fran-
cuski, nie odbywa się w ramach mechanizmów stre-
fowych, wprost. Ona odbywa się, że tak powiem, 
innymi ścieżkami. Wiemy, mamy przecież wiele 
przykładów związanych z tzw. sektorami strategicz-
nymi, kiedy pomoc publiczna rządu francuskiego dla 
przemysłu stoczniowego jest bardzo szybko notyfiko-
wana przez Komisję Europejską. My mamy znacznie 
większe obostrzenia w tej sprawie. I to zawsze dzieje 
się na styku. Tak że takiego jednolitego mechanizmu 
ofert strefowych we Francji czy w Niemczech nie ma. 
To występuje punktowo, w zależności od inwestycji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja chciałbym tak trochę praktycznie 

do tej sprawy podejść. Otóż jeżeli prezydent jakie-
goś miasta, miasteczka lub burmistrz pozyskał in-
westora, ma tereny, na które chciałby tego inwestora 
po prostu ściągnąć, chce, powiedzmy, przyciągnąć 
inwestora i stworzyć miejsca pracy, to co powinien 
zrobić? Jeżeli np. już się dogadał z inwestorem, inwe-
stor jest zainteresowany tym, aby na danym terenie 
poprowadzić jakieś, powiedzmy, inwestycje, i chce 
skorzystać właśnie z tych przywilejów w ramach tej 
strefy ekonomicznej, które są w tej chwili wpisane…  
i w przyszłości, po tej ustawie, będą obejmowały cały 
kraj. On chce z tego skorzystać. Do kogo taki pre-
zydent czy burmistrz ma się zwrócić, żeby ktoś po 
prostu mu w tym pomógł, żeby, powiedzmy, zapro-
ponował te przywileje dla inwestora, żeby bardziej 
zachęcić go do tego, żeby po prostu mógł przyjść 
i w ogóle zainwestować? Jak to ma praktycznie… Bo, 
jak rozumiem, przedstawiciel samorządu ma udział 
w tej radzie, jeżeli jest tam przedstawiciel… Tu nawet 
jest dokładnie napisane, ile dany samorząd ma osób, 
członków rady… to się nazywa rada rozwoju obszaru 
gospodarczego. Ale w tej radzie to się raczej nie uzy-
ska takiej pomocy. Po prostu gdzie wspomniana osoba 
ma pójść? Czy do danej strefy – ale powiedzmy, że 
dany samorząd nie jest w strefie – czy do najbliższej 
strefy? Gdzie ma się zwrócić, żeby uzyskać pomoc? 
Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: W Warszawie…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

innego, co nie jest trudne, ale mnie interesuje to, Pani 
Minister, czy państwo konsultowaliście to z organi-
zacjami. Według pani wiedzy jaka jest opinia o pro-
jekcie organizacji pracodawców oraz samorządów? 
Te 2 opinie, w ocenie pani minister, mnie interesują.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
To ja zacznę od drugiej części pytania, czyli od 

konsultacji. Ten projekt ustawy był dwukrotnie przed-
miotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. On naprawdę… Prace nad nim na-
prawdę, proszę mi wierzyć, trwały bardzo długo, bo 
zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dość duża 
i poważna zmiana, bo my też… 

Tym, co przede wszystkim mieliśmy na względzie, 
jest zachowanie pewnej trwałości i przewidywalności 
systemu prawnego dla tych inwestorów, którzy dzisiaj 
w Polsce są i którzy uzyskali pozwolenia strefowe 
na podstawie obowiązującej jeszcze dzisiaj ustawy. 
Dajemy im pewien komfort prawny, że nic drastycz-
nie się nie zmieni, bo wiemy, że plany inwestycyjne 
inwestora, który inwestuje – nie wiem – 500 milio-
nów zł w ciągu 2 lat… No, on planuje na 10–20 lat 
zwrot z tej inwestycji. Więc to wszystko w ustawie 
zostało zaadresowane, było dwukrotnie przedmiotem 
obrad komisji wspólnej rządu i samorządu.

W trakcie konsultacji, w których ja sama uczestni-
czyłam też kilkukrotnie, po pierwsze, pracowaliśmy 
ze spółkami strefowymi, po drugie, pracowaliśmy 
z samorządami wojewódzkimi, które są włączone 
w ten proces. Ja nie pamiętam w tej chwili ani jednej 
krytycznej uwagi ze strony organizacji pracodawców. 
Patrzę na panią dyrektor…

(Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji 
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 
Grażyna Ciurzyńska: Nie było…)

…ale nie pamiętam, żeby takie uwagi były. A je-
steśmy też przecież w stałym kontakcie z organizacja-
mi. Tak więc tutaj nie mamy… I oczywiście protokoły 
z tych spotkań jak najbardziej są dostępne do wglądu.

Pierwsza część pytania dotyczyła benchmarków, 
jakich używaliśmy, punktów odniesienia. Oczywiście 
mechanizmy, które mogą być stosowane przez kraje 
tzw. starej Unii, są związane przede wszystkim – 
przedstawiałam tę uwagę już na początku – z mapą 
dozwolonej pomocy publicznej. Dlatego posiłkujemy 
się przede wszystkim naszymi krajami ościennymi, 
bo te kraje mogą stosować z grubsza podobne mecha-
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swoje rady w różnych miejscach? Czy nie można by-
łoby tego jakoś skoordynować? Ciągle o tym mówię, 
bo my, zamiast po prostu usprawniać istniejące struk-
tury, tworzymy kolejne. Kim będą ci zarządzający? 
Czy zarządzającymi tych obszarów rozwoju gospo-
darczego będą specjalne strefy ekonomiczne? Czy 
pojawią się… Bo te obszary zarządzające mogą być 
nawet na poziomie powiatów, jak piszecie państwo 
w projekcie ustawy.

Jeszcze raz postawię moje pytanie zasadnicze 
o to, dlaczego nie upraszczacie procedur, którymi 
dysponują, które mają do dyspozycji specjalne strefy 
ekonomiczne – można byłoby najwyżej rozszerzyć ich 
zadania – zamiast tworzyć nowe struktury. Bo tak to 
się wydaje, jakbyście nie byli w stanie poradzić sobie 
z koordynacją instytucji w praktyce wam podległych. 
Tylko jedna specjalna strefa ekonomiczna nie podlega 
wprost ministrowi. To jest Słupska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, która jest zarządzana przez samorząd 
wojewódzki, pośrednio, poprzez agencję rozwoju re-
gionalnego. A więc czy nie należałoby raczej spróbo-
wać po prostu upraszczać to wszystko, co jest, a nie 
zostawiać to, co jest, a obok tworzyć kolejną radę? 
Jakoś w tej chwili jest taka tendencja. Pani minister 
się uśmiecha, ale my naprawdę mamy z tym do czy-
nienia, bo kiedy przychodzi kolejny minister, to mówi 
dokładnie tak samo: tworzymy nową strukturę zarzą-
dzającą po to, żeby coś usprawnić. Przykładem jest 
kwestia zasobu działek pod mieszkania, te specjalne 
mieszkania. Tam też tworzy się specjalną strukturę po 
to, żeby zebrać informacje, gdzie w skali kraju, w ja-
kich miejscach, są zasoby mieszkaniowe itd. Zadania, 
które powinny być elementem polityki regionalnej, 
które powinny być elementem właściwości samorządu 
wojewódzkiego, z uporem godnym jakiejś większej 
sprawy są ciągle centralizowane. Po co? Dlaczego…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, pamięta pan oczywiście o mi-
nucie…

(Senator Kazimierz Kleina: Pamiętam…)
W 60 sekund…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja chciałbym w 15 

sekund o różnych sprawach powiedzieć, ale kiedy 
widzę takie rzeczy, to mnie po prostu…)

To proszę spróbować.
(Senator Kazimierz Kleina: …męczy to strasznie.)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Panie Senatorze, ja mówię, że słońce wschodzi 
i wszyscy to widzą, a pan senator uparcie nas przeko-
nuje do tego, że właśnie obserwujemy zachód słońca.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Na podstawie rozporządzenia towarzyszącego 
ustawie my określamy terytorialnie, pokazujemy na 
mapie Polski, które części Polski są w jurysdykcji 
której ze specjalnych stref ekonomicznych. To też 
jest ta zmiana, której dokonujemy. Bo dzisiaj jest np. 
taka sytuacja, że fragmentem strefy pod Szczecinem 
zarządza mielecka specjalna strefa ekonomiczna. 
Staraliśmy się również uporządkować to wszystko 
terytorialnie w taki sposób bardzo intuicyjny dla sa-
morządowca, aby to było jasne. Jak ktoś jest z okolic 
Gorzowa Wielkopolskiego, no to wiadomo, że jego 
właściwa strefa to ta działająca najbliżej niego. A za-
tem pierwszym punktem kontaktu wspomnianej oso-
by jest specjalna strefa ekonomiczna. To ona groma-
dzi informacje, ona też wie, jak bezpiecznie i szybko 
przeprowadzić ten proces inwestycyjny. A gdyby ktoś 
miał jakiekolwiek wątpliwości, to myśmy uruchomili 
tzw. one stop shop w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii. I wszyscy inwestorzy zainteresowa-
ni inwestowaniem w Polsce mogą się zgłosić do 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, do 
Departamentu Rozwoju Inwestycji, i tam również 
uzyskają odpowiednią pomoc. Ale pierwszym zasad-
niczym punktem kontaktu jest specjalna strefa ekono-
miczna działająca na terenie danego samorządu. Tak 
naprawdę tak się dzieje już dzisiaj. Powołanie tej rady 
ma również na celu uaktywnić burmistrzów i wójtów 
do tego, aby zechcieli się zainteresować tym… aby 
zechcieli nawet wskazywać tereny, na których można 
ulokować inwestycje, w ten sposób zadaniując władze 
specjalnych stref ekonomicznych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zada senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym jeszcze wrócić do syste-

mu zarządzania tymi obszarami, specjalnymi obsza-
rami rozwoju. Państwo proponujecie powołanie rad 
rozwoju obszaru gospodarczego. Czy nie wydaje się 
pani, że… Po prostu tych rad jest coraz więcej, one 
są takimi konsultacyjnymi, doradczymi radami. Są 
różne rady, np. na poziomie powiatu jest rada rynku 
pracy, na poziomie województwa – wojewódzka rada 
rynku pracy, poza tym jest Rada Dialogu Społecznego 
i jeszcze kilka różnych innych rad. Czy nie ma ta-
kiej tendencji, że poszczególni ministrowie chcą mieć 
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(minister J. Emilewicz) chcą przyciągać atrakcyjne inwestycje, i to w tych 
miejscach, gdzie tych inwestycji jest już bardzo dużo, 
ale chcemy pokazać inne miejsca w Polsce, również 
atrakcyjne, które są ważne dla zrównoważonego roz-
woju.

(Senator Kazimierz Kleina: Pani Minister, z uwa-
runkowaniami politycznymi jest po prostu tak, że 
byliśmy razem w Platformie – pani działała aktyw-
nie w Platformie, ja działam, nic nas nie dzieli, tu 
wszystko jest okej…)

(Senator Barbara Zdrojewska: Masz wyłączony 
mikrofon.)

(Senator Kazimierz Kleina: A, przepraszam…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Cała Polska – jedną specjalną strefą ekonomiczną. 

Bardzo ładnie to brzmi i jest pozytywne na pierwszy 
rzut oka. Ale jest też drugie dno tego stwierdzenia, 
mianowicie to oznacza, że… I tu jest właśnie pyta-
nie do pani: czy to oznacza, że żadna nowa inwesty-
cja w Polsce nie będzie mogła być ulokowana bez 
zgody tego podmiotu, który państwo określacie tu 
jako zarządzający obszarem? Czy tu jest tworzona 
superadministracja do spraw gospodarczych, która 
wyjmuje pewien zakres obowiązków, a jednocześnie 
kompetencji, uprawnień samorządu terytorialnego, 
gminnego, powiatowego, ale także wojewódzkiego, 
i ceduje to na administrację, nazwijmy to, gospodar-
czą, czyli na zespół zarządzających obszarami?

Pytanie dodatkowe: czy cała Polska będzie po-
dzielona na obszary podporządkowane zarządzają-
cym obszarami? Czyli, mówiąc krótko: czy cały teren 
Polski będzie podzielony pomiędzy specjalne strefy 
ekonomiczne lub też zarządzających tymi strefami 
w obecnym kształcie, czyli już istniejące podmioty? 
Załóżmy, że np. jakiś burmistrz powie: ja nie chcę być 
pod żadnym zarządzającym obszarem, ja chcę sam 
odpowiadać za swoją politykę gospodarczą, za swo-
je inwestycje. Czy będzie mu wolno? Albo inaczej: 
jeśli znajdzie on inwestora na swoim terenie, to czy 
dostanie decyzję o wsparciu?

Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zaniepokoił 
mnie tutaj szczególnie jeden ustęp, a mianowicie 
art. 10 ust. 4: przedsiębiorca, który uzyskał decyzję 
o wsparciu – ale nie wiadomo, w jakim trybie, na 
jakiej drodze, w jakiej procedurze, domniemanie jest 
takie, że chodzi o każdą decyzję o wsparciu – obowią-
zany jest do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
to znaczy umowy z zarządzającym obszarem. A to 
jest umowa o świadczenie usług, nazwijmy to, mięk-

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tutaj nie ma okien, 
Pani Minister. Może dlatego.)

Chciałabym powiedzieć jeszcze raz jedną rzecz, 
bo pan senator podaje w wątpliwość, czy my coś 
upraszczamy. Jeszcze raz przypomnę, że procedury 
udzielania pozwoleń strefowych we wszystkich ewa-
luacjach – nie tych robionych przez nas, tylko poprzez 
podmioty zewnętrzne, które się starają – zostały rady-
kalnie skrócone ze wspomnianego na początku okresu 
2,5 roku, kiedy przychodziliśmy, do standardowych 
3 miesięcy, a w sytuacjach supertrudnych, szczególnie 
trudnych – do 6 miesięcy.

Kiedy mówię o radzie, Panie Senatorze, kiedy 
mówimy o radzie rozwoju, o tym, czy tego jest za 
dużo, czy za mało… No, my właśnie po raz pierw-
szy chcemy to włączyć po to, aby… Bo jednym 
z zarzutów do ustawy strefowej, i to bez względu 
na kolory polityczne, które się pojawiały w Alejach 
Ujazdowskich, było to, że instrumenty strefowe służą 
zwłaszcza w dynamice wyborów samorządowych. 
I dlatego mamy dzisiaj np. problem niezagospodaro-
wania 60% terenów strefowych, włączonych do stref. 
A zatem podatnik polski opłacił proces włączenia do 
strefy terenów, które dzisiaj są niezagospodarowane. 
Dlaczego? No, po prostu trzeba było włączyć teren – 
to nic, że był pod trakcją wysokiego napięcia, to nic, 
że pod spodem mieliśmy strategiczną rurę gazową 
i było wiadomo, że nie będzie tam żadnej inwestycji. 
Mamy włączone takie tereny, bo to było w interesie 
danego lokalnego włodarza związanego z zarządem. 
My mówimy dzisiaj: powołujemy radę. A to, jak pan 
senator dobrze wie, czasami jest trudne z uwagi na 
dane lokalne przekonania polityczne. My mówimy: 
nie boimy się tego, powołujemy radę po to, aby zre-
alizować postulat zrównoważonego rozwoju zapisany 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czy rad jest za dużo? Jak jest rada do wszystkiego, 
to jest do niczego. My mamy również jeden problem 
gospodarczy, który diagnozujemy – myślę, że bez 
względu na podziały polityczne i rowy, które nas 
rozdzielają – mianowicie taki, że polscy przedsiębior-
cy, w porównaniu z naszymi zachodnimi sąsiadami 
czy Francuzami, nie są zintegrowani. Nie mamy do-
brej, wspólnej reprezentacji przedsiębiorców. Dlatego 
czasami np. w zderzeniu z galopująco rozwijającym 
się prawem europejskim my przegrywamy, reagu-
jemy reaktywnie, bo polski przemysł dowiaduje się 
o bardzo detalicznych rozwiązanych już na ostatnim 
etapie, w ostatniej fazie prac. Dlaczego? Dlatego, że 
nie mamy tej powszechnej reprezentacji. Rady są nam 
zatem po to potrzebne, żeby tę reprezentację nieja-
ko zbajpasować albo ją na tym poziomie wywołać. 
Włączamy je też dlatego, że chcemy, tak jak powie-
działam, aby dzisiaj już rozwijali się nie ci, którzy 
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(senator J. Czerwiński) wszechnie obowiązującego prawa robić na terenie 
swoich gmin to, na co prawo im pozwala. My mówi-
my o ustawie, która działa w Polsce od 1994 r., my tak 
naprawdę nieco zmieniamy kryteria i upraszczamy 
sposób działalności. Tak to wygląda.

Wspólnie zdecydowaliśmy, i mam wrażenie 
po uczestniczeniu w kilku posiedzeniach i Sejmu, 
i Senatu, że to było powszechne przekonanie, że tego 
typu rozwiązanie prawne jest rozwiązaniem przez nas 
wszystkich pożądanym. Tak więc tu nie ma żadnego 
ograniczenia ani chęci rozbudowania władztwa czy 
też budowania dodatkowej administracji gospodar-
czej.

Minister właściwy do spraw gospodarki… 
A przypomnę, że obecnie to Rada Ministrów 
przyjmowała to w drodze rozporządzenia, co także 
bardzo wydłużało proces podjęcia decyzji o włą-
czeniu danych terenów, o poszerzeniu specjalnej 
strefy ekonomicznej. My pokazujemy terytorialnie 
obszar aktywności podmiotów, jakimi są specjalne 
strefy ekonomiczne, ale nie mówimy, na Boga, że 
na terenie wskazanych obszarów one są jedynymi 
będącymi niejako bramką dostępu dla inwestycji, 
bo to jest, tak jak powiedziałam, przedmiotem… 
No, nie mogłoby się to w ogóle wydarzyć. Minister 
właściwy do spraw gospodarki rzeczywiście osta-
tecznie podpisuje się pod tym, jakiej wysokości po-
moc publiczna zostanie udzielona, bo ostatecznie to 
minister właściwy do spraw gospodarki rozmawia 
z kolegą bądź z koleżanką komisarzem, tłumacząc, 
że udzielona pomoc publiczna jest zgodna z prawem 
wspólnotowym.

My nie będziemy robić rozbudowanej analityki 
i nie będziemy przygotowywać wniosków. Te obo-
wiązki, które pan senator wymienił, i te, które są 
wypisane w ustawie, nie różnią się od tych, które dzi-
siaj mają zarządy specjalnych stref ekonomicznych. 
Wręcz przeciwnie, oni są przez nas bardzo mocno 
stymulowani do tego, aby przygotować wniosek, pra-
cować wspólnie z inwestorem nad jak najlepszym 
przygotowaniem wniosku po to, abyśmy nie musieli 
się kilkukrotnie ze sobą komunikować przed wyda-
niem ostatecznej decyzji.

Senator Jerzy Czerwiński:
Przepraszam, Panie Marszałku, ale ja nie uzyska-

łem odpowiedzi na kilka pytań szczegółowych.
Czy na terenie Polski będą obszary, które nie będą 

podlegać zarządzającym obszarami? Czy cały obszar 
Polski jest obecnie dzielony, czyli obecne specjal-
ne strefy ekonomiczne są rozciągane na cały obszar 
Polski, czy też będą tylko obszary wyspowe zarzą-
dzane przez zarządzających obszarami? To jedno.

Drugie pytanie. Skąd to obligo podpisania umowy? 
Mówię o podmiocie, który dostał decyzję o wsparciu. 

kich, typu: usługi doradcze, usługi wsparcia i pośred-
nictwa, usługi promocyjne, usługi szkoleniowe itd.

I jeszcze pytanie. Proszę mi powiedzieć, Pani 
Minister, o co chodzi w tej ustawie. Czy tu chodzi 
o to, żeby specjalne strefy ekonomiczne zostały po-
szerzone i zmonopolizowały kwestię nowych inwe-
stycji w kraju, czy też chodzi nam o te nowe inwe-
stycje w kraju?

I ostatnie pytanie szczegółowe. Jeśli zarządzający 
obszarami nie będą zajmować się na etapie pośred-
nim przygotowaniem wniosków do odpowiedniego 
ministra, to oznacza to, że minister będzie zajmo-
wał się nie tylko poszerzaniem stref ekonomicznych 
i włączaniem, poprzez poszczególne rozporządzenia, 
poszczególnych terenów do stref ekonomicznych, ale 
też hurtowo całą Polskę przeniesie się do jednej strefy, 
a potem minister będzie się zajmował poszczególnymi 
inwestycjami. Czy minister, przepraszam za wyraże-
nie, nie zatka się? Nie przerośnie to jego możliwości?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Myślę, że być może ustawa nie jest… Albo my 

w sposób niejasny tłumaczyliśmy to, co ustawa re-
guluje. A więc jeszcze raz: ustawa reguluje sposób 
udzielania pomocy publicznej, udzielania przywile-
jów podatkowych tym, którzy chcą o te przywileje 
podatkowe się starać. Skoro państwo polskie decyduje 
się na udzielanie tego typu pomocy, ona musi być 
skodyfikowana prawnie. Jest to racjonalne. My po-
winniśmy powiedzieć komu i dlaczego, powinniśmy 
umieć wyjaśnić wszystkim obywatelom, dlaczego 
jeden inwestor może uzyskać przywilej podatkowy, 
a inny nie. Zobowiązuje nas do tego również pra-
wo wspólnotowe, bo tego typu pomoc publiczna jest 
pod szczególnym nadzorem. A zatem jeśli dowolny 
burmistrz czy wójt ma ochotę, aby na jego terenie 
pojawiła się taka czy inna inwestycja, sięga do prawa 
powszechnego, bo jest to regulowane w prawie po-
wszechnym. Jest prawo budowlane i wszystko, co się 
z nim wiąże, jest prawo zagospodarowania czy plan 
zagospodarowania przestrzennego, który stanowi, że 
ten teren jest inwestycyjny, ten jest budowlany, a tu 
są tereny zielone.

A zatem ta ustawa adresowana jest tylko do tych, 
którzy chcą aplikować o specjalny przywilej, jakim 
jest obniżanie podatków w ramach mapy pomocy 
publicznej, w ramach obowiązującego na terenie Unii 
Europejskiej prawa. Nie zabieramy suwerenności pro-
wadzenia działań w ramach ustawy o samorządzie 
terytorialnym podmiotom samorządu terytorialnego, 
nie ograniczamy aktywności wójtów, burmistrzów 
czy prezydentów miast. Oni mogą w ramach po-



280
60. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2018 r.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

(senator J. Czerwiński) o systemie MIDAS, to chcę zwrócić uwagę, że za-
wsze są dwie strony sukcesu inwestycji: inwestor 
i mieszkańcy, teren, gdzie inwestor inwestuje. To, 
że inwestor może zobaczyć, gdzie ta strefa specjal-
na może być, a gdzie być nie może, jest dla inwe-
stora oczywiście dobrą informacją. Ale w dłuższej 
perspektywie może to oznaczać, że pewne tereny 
w Polsce będą wyłączone z inwestycji, że starania 
samorządowców, często bardzo sprawnie działają-
cych – tak jak zdarza się to w Zagłębiu Miedziowym 
– będą powodować, że oni będą wyeliminowani 
z gry. W związku z tym mam wrażenie, że tutaj 
trzeba by było wyrównać szanse między samorzą-
dowcami. Pani obowiązkiem jest z jednej strony 
wyrównywanie szans w poszczególnych regionach 
w Polsce poprzez różne czynniki obiektywne, które 
powodują, że są miejsca bogatsze i mniej bogate, 
a z drugiej strony jednak niekasowanie tego, co 
jest efektem bardziej przemyślanej, mądrzejszej 
polityki samorządowców. Te 2 elementy ciągną 
Polskę w górę. Tak więc ja nadal apeluję o jakąś 
modyfikację art. 3, bo on w praktyce może być dla 
nas bardzo niebezpieczny.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Panie Senatorze, ja skądinąd wiem, że są pro-
wadzone prace nad prawem geologicznym i myślę, 
że to jest właściwe miejsce do zaadresowania tych 
wątpliwości. Ale drugim nie mniej istotnym, my-
ślę, elementem – i to jest echo tego, o czym mówi 
pan senator – jest kwestia planu zagospodarowania 
przestrzennego. I to jest tak naprawdę taka pięta 
achillesowa, jeśli chodzi o wiele rozwojowych nad-
miarów bądź niedomiarów w Polsce. Czyli gdyby-
śmy mieli plany zagospodarowania przestrzennego 
na poziomie 80% dla całej Polski, wówczas tych 
wątpliwości po prostu by nie było. To właśnie plan 
zagospodarowania przestrzennego jest tym, któ-
ry te wszystkie warstwy powinien konsumować. 
Gdyby tak było, wówczas nie mielibyśmy tych wąt-
pliwości, które mamy. Ale prace nad ustawą o pla-
nowaniu przestrzennym trwają w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Myślę, że ewentualne 
wątpliwości są do zaadresowania w ramach prac 
nad prawem geologicznym.

Senator Jarosław Obremski:

Mogę? Tylko krótko dopowiem, żebyśmy nie fety-
szyzowali planów miejscowych… O ile dobrze wiem, 
w Polsce mamy plany miejscowe w mieszkaniówce na 
dodatkowe 80 milionów mieszkańców. I to pokazuje 
pewien paradoks, który się wkradł w to wszystko.

Skąd obligo podpisania umowy z zarządzającym ob-
szarami?

I trzecie. Czy bez pośrednictwa zarządzającego 
obszarami będzie można dostawać wsparcie? To takie 
3 bardzo szczegółowe pytania.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Cały obszar Polski… Tak jak powiedzieliśmy, in-

westor może wybrać dowolne miejsce na mapie Polski 
i zwrócić się do strefy. Strefy mają wytyczone obszary. 
Jeżeli inwestor chce uzyskać ulgę podatkową, to zwra-
ca się do strefy, bo w polskim systemie prawa specjalna 
strefa ekonomiczna jest właściwa do poprowadzenia 
tej procedury. Jeśli inwestor nie chce skorzystać, to 
na dowolnie wybranym terenie idzie do burmistrza 
czy wójta i mówi, że jest zainteresowany inwestycją. 
Wówczas realizuje ją bez pozwolenia strefowego. Wójt 
i burmistrz w polskim systemie prawa nie mieli i nie 
będą mieli tytułu prawnego do udzielania tego typu 
pozwolenia. Do przeprowadzenia tego procesu wła-
ściwa jest specjalna strefa ekonomiczna, a ostatecznie 
minister właściwy do spraw gospodarki udziela tego 
typu ulgi podatkowej. Cały obszar Polski… I to jest ta 
różnica. Czyli inwestor chce – korzysta, nie chce – nie 
korzysta. Jeśli chce skorzystać, to właściwa do jego 
obsługi jest specjalna strefa ekonomiczna.

Skąd obligatoryjność podpisania tej umowy? Ona 
istnieje również dzisiaj w ramach obecnie funkcjonu-
jącej ustawy. Inwestor, który decyduje się na inwesty-
cję na terenie danej strefy, podpisuje ze strefą umowę 
na świadczenie pewnego typu usług. To jest pewna 
gwarancja… strefa to jest gwarancja wzajemnego 
zobowiązania, że to, co inwestor zadeklarował, że zo-
stanie zrealizowane i na podstawie tego dostał punkty, 
o których wcześniej państwu mówiłam, będzie real-
nie zrealizowane. I to zobowiązanie bierze na siebie 
podmiot, jakim jest specjalna strefa ekonomiczna.

I trzecie pytanie… To była odpowiedź na pytanie, 
skąd obligo, o cały obszar… A trzeciego pytania, 
przepraszam, nie zapisałam.

(Senator Jerzy Czerwiński: Wystarczy.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Minister, ja nie jestem do końca zadowolo-

ny z odpowiedzi dotyczącej art. 3. Jeżeli mówimy 
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Czy mogłaby pani minister powiedzieć na temat 
dochodów podmiotu zarządzającego, co będzie źró-
dłem dochodu podmiotu zarządzającego? Z czego on 
będzie się utrzymywał?

I trzecie pytanie. Na posiedzeniu komisji, Pani 
Minister, pan legislator podniósł zastrzeżenie doty-
czące zgodności z konstytucją, a mianowicie to, że 
materia podatkowa powinna być uregulowana w usta-
wie, a nie w rozporządzeniu.

Chciałbym, żeby pani minister się odniosła do tych 
3 kwestii. Dziękuję bardzo.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Punkty… To nie zmienia się znacząco w stosunku 

do tego, co jest dzisiaj. Punkty będą na podstawie 
wniosku… Podobnie dzisiaj jest przygotowywany 
taki wniosek przez specjalne strefy ekonomiczne. 
I to one będą na podstawie rozporządzeń te punkty 
przydzielać. To będzie następnie analizowane, tak jak 
dzisiaj analizuje to ministerstwo właściwe do spraw 
gospodarki. Zarządy stref pracują z radami, a zatem 
to będzie… Transparentność tej kontroli będzie, jak 
myślę, zachowana.

Przepraszam, Panie Senatorze, drugie i trzecie 
pytanie dotyczyło…

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeśli mogę, Panie 
Marszałku… Dochody podmiotu zarządzającego – 
to jest jedna rzecz. I druga: opinia pana mecenasa, 
że materia podatkowa winna być uregulowana w ca-
łości w ustawie, a nie w rozporządzeniu, co pod-
noszone było jako element niezgodny z konstytucją. 
Oczywiście w opinii pana mecenasa.)

Tak jest. Elementem dochodów będzie świadcze-
nie usług analogicznych do tych, jakie dzisiaj świad-
czą strefy. Myśmy je wpisali enumeratywnie. Cytował 
je przed chwilą pan senator…

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli umowa…)
Ta umowa, o której mówiliśmy.
A jeżeli chodzi o regulację podatkową, to na-

szym zdaniem… My mówimy o sposobie na po-
ziomie ustawy… Badaliśmy to, wątpliwości nie 
zgłaszało biuro, legislatorzy sejmowi. Nie zgłaszało 
ich też biuro legislacyjne rządu. Art. 217 konsty-
tucji – do tego odwoływali się legislatorzy. My 
do ustawy wkładamy ogólne zasady udzielania 
pomocy, natomiast szczegółowe będą w rozporzą-
dzeniu. I to nie jest rzecz szczególna, bo to wła-
śnie rozporządzenia są od tego, aby te techniczne 
zasady określać. Wskazujemy, że ministerstwo 
właściwe do spraw gospodarki reguluje to na pod-
stawie rozporządzenia – i to jest wystarczające. 
Tak że my tutaj nie mamy wątpliwości co do… 
I tak skomentowaliśmy tę uwagę zgłoszoną przez 
Biuro Legislacyjne Senatu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Piecha.

Senator Wojciech Piecha:
Pani Minister, chciałbym zapytać o izby przemy-

słowo-handlowe. Bo izby przemysłowo-handlowe 
były powołane po to, ażeby prowadzić politykę go-
spodarczą w danym regionie. W Polsce izby przemy-
słowo-handlowe nie są obligatoryjne, stowarzyszenia 
w tych izbach nie są obligatoryjne. One są obligato-
ryjne w Niemczech czy Francji. I tam te izby prężnie 
działają i próbują promować politykę gospodarczą. 
Czy nasze izby też nie powinny pójść w tym kie-
runku, nie powinny być zreformowane? Bo to one 
powinny wskazywać miejsca i potrzeby inwestycyjne 
danego regionu. Dziękuję.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Panie Senatorze, rzeczywiście izba, a tak naprawdę 

samorząd gospodarczy, jest w Niemczech, w modelu 
niemieckim, obowiązkową formą zrzeszania się, która 
wywołuje pewien rodzaj opodatkowania się przedsię-
biorców. Zgromadzone z tego tytułu środki finansują 
w bardzo wielu obszarach rozwój małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw niemieckich. W Polsce izby 
są organizacjami de facto pozarządowymi. Pierwsza 
taka izba w Polsce – bliska memu sercu, bo powsta-
ła w Galicji – powstała około 1863 r., jeśli dobrze 
pamiętam. Tak więc tę samorządność gospodarczą 
chyba mamy w genach. My będziemy chcieli rozpo-
cząć dyskusję z przedsiębiorcami na temat takiego 
powszechnego modelu zrzeszania się, stowarzyszania 
się przedsiębiorców, bo to z całą pewnością ułatwi-
łoby reprezentatywność przedsiębiorców w takich 
ciałach jak rady, o których mówimy przy okazji usta-
wy, ale nie tylko. Tak że będziemy o tym rozmawiać. 
Na pewno będziemy państwa włączać w tę dyskusję 
i prosić o pomoc w dotarciu do wszystkich środowisk.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister! Jeśli mógłbym 

zapytać, bo tego nie wiem, kto będzie przyznawał 
te punkty za różnego rodzaju zadania… Chodzi o te 
parametry, o których państwo piszecie w rozporzą-
dzeniu. To jest jedno pytanie.
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…powiem, że proponowałbym nie iść tą drogą. 
Jeżeli mówimy o tym, że skrócenie rozpatrywania… 
Jeżeli rozpatrywanie różnych wniosków trwało nawet 
2,5 roku, to oczywiście ja się zgadzam, że to jest na-
ganne. Można powiedzieć, że z 2,5 roku skróciliśmy, 
jak pani minister mówi, czy skracamy, czy chcemy 
skrócić do 3 miesięcy. No, można powiedzieć, że to 
jest lepiej. Ale jeżeli już robimy zmianę, to należy 
sobie powiedzieć… Pani Minister, dlatego wypyty-
wałem o te koncepcje w różnych krajach. Niepójście 
tą drogą… Chcę powiedzieć generalnie, na podsta-
wie swoich spotkań z przedsiębiorcami, że im mniej 
uznaniowości i im mniej administrowania w zakresie 
gospodarczym, tym lepiej dla rozwoju gospodarczego 
i lepiej dla funkcjonowania przedsiębiorców.

Teraz dwa słowa na temat procedowania odnośnie 
do tej ustawy. No, ja wiem, że państwa senatorów 
z Prawa i Sprawiedliwości może to już bawi, może nu-
dzi, no, ale… Dziś pytanie, dziś odpowiedź – taki tele-
turniej chyba był. I państwo chyba tym się kierujecie. 
Rozpatrujemy ustawę, która jest fundamentalna, do 
której mamy mnóstwo pytań, wątpliwości, a na posie-
dzeniu komisji nie ma w ogóle przedstawicieli przed-
siębiorców, pan przewodniczący nawet nie wie, czy 
byli zaproszeni. Dyskutujemy przez określony czas, 
szybko, bo za chwilę obrady. No, Panie Profesorze, 
proszę odpowiedzieć tak z ręką na sercu: czy tak się 
powinno tworzyć prawo gospodarcze w Polsce?

(Głos z sali: Nie.)
Dziękuję za odpowiedź.
I chcę powiedzieć tak: jeżeli chcemy je two-

rzyć, to musimy, jako senatorowie, mieć czas, Panie 
Profesorze, żeby spotkać się z tymi środowiskami, 
z którymi rozmawiałem. Ich opinie są rozbieżne 
z tym, co mówi pani minister. Ja muszę mieć czas na 
to, żeby się skonsultować, porozmawiać, może zapro-
sić część tych osób tutaj. No, nie bójcie się dyskusji. 
Czego wy się, na miłość boską, boicie? Że przyjdą 
przedsiębiorcy, skrytykują, może podpowiedzą coś 
dobrego, czego my nie widzimy? Przecież my nie 
jesteśmy alfą i omegą. No, może parę alf i omeg tu 
siedzi, ale ja się do nich nie zaliczam. Tak się nie two-
rzy prawa. No, grzebaliście Trybunał Konstytucyjny, 
grzebaliście konstytucję, ale prawo gospodarcze to 
jest ostatni element, nad którym nie należy się pochy-
lać… Mówię tu o długości procedowania. I ja sobie 
sprawdzę i zdam relację na posiedzeniu komisji, jakie 
były te dyskusje na Pomorzu. Bo ja mam dokładnie 
odwrotne informacje.

Teraz kwestia tworzenia w ogóle całej procedury. 
No, to, co powiedział pan senator Czerwiński… Panie 
Senatorze, całkowicie zgadzam się z tym stwierdze-
niem. Tworzymy nową administrację gospodarczą 
w Polsce. Ja rozumiem, że strefy skończyły swój 
żywot. Ale teraz żeby uzyskać wsparcie, pomoc pu-
bliczną, trzeba przejść inną procedurę, a w sumie 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Krótkie ostatnie pytanie. Pani Minister, jaki jest 
koszt wprowadzenia w życie tej ustawy? Czy wpro-
wadzenie w życie tej ustawy wywoła rozrost admi-
nistracji? Jaki będzie wzrost zatrudnienia w instytu-
cjach zarządzających tymi obszarami?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Z tytułu tej zmiany nie przewidujemy wzrostu za-

trudnienia w spółkach zarządzających, a tym bardziej 
nie przewidujemy wzrostu zatrudnienia w admini-
stracji centralnej. Przepraszam, nie mam przy sobie 
w tej chwili oceny skutków regulacji, ale jeśli dobrze 
pamiętam, myśmy nie… To znaczy nie ma kosztów 
wprowadzenia dla budżetu…

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli bezkosztowo?)
Bezkosztowo.
(Senator Kazimierz Kleina: To dobra informacja.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń, więc dziękuję bardzo 

pani minister.
(Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Jadwiga Emilewicz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 
Goście! Wysoka Izbo!

Kwestia uregulowania funkcjonowania stref 
i ułożenia tej materii w sposób zorganizowany jest 
na pewno dobrym pomysłem i na pewno trzeba po-
wiedzieć, że przyszedł czas na to, aby kwestię stref 
i w ogóle ich funkcjonowania w Polsce uregulować. 
To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że ten pomysł, 
żeby cała Polska była strefą ekonomiczną, jako po-
mysł również trafia mi do przekonania. I uważam, że 
założenie jest słuszne. I to jest wszystko, co chciałbym 
dobrego powiedzieć o tej ustawie.

I rozpocznę od ogólnego stwierdzenia. Pani 
Minister, cytując klasyka…

(Senator Wojciech Piecha: Kto to jest klasyk?)
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(senator L. Czarnobaj) morządy, szczególnie samorządy wojewódzkie, mają 
określoną rolę. A sprowadzacie je państwo do roli 
uczestnika w jakiejś tam radzie do spraw gospodar-
czych. Co dziedzina, to rada. Ja już to mówiłem: 
był taki kraj, który nazywał się Kraj Rad, i proszę 
z niego nie brać przykładu, bo oni co dziedzina, to 
mieli radę. Przecież pamiętacie państwo, co się pierw-
sze w Związku Radzieckim zbierało przed żniwa-
mi. No, plenum się zbierało. I państwo tak samo… 
Przedsiębiorca, który chce wejść do danej strefy czy 
podmiotu, musi się udać do… To się teraz nie nazy-
wa plenum, tylko nazywa się podmiot zarządzający. 
I zanim przyjdzie, to jeszcze musi podpisać umowę, 
że będzie finansował mnie, jak ja będę szefem takiego 
podmiotu, jak przystąpię do PiS. W związku z tym 
to są konstrukcje bardzo szalone.

Kwestia centralizacji. Państwo powinno ustalać – 
państwo jako organ decyzyjny, czyli w Warszawie, tak 
jak ładnie mówimy – rzeczy fundamentalne, pewne 
procedury i wszystko powinno się dziać na zasadzie: 
im niżej, tym lepiej i mniej problemów. A państwo 
znowu: punkty, wniosek, weryfikacja do ministra. 
No i nie będzie trwało to 2 lata, a 3 miesiące. Jak 
znam życie… Poczekamy, zobaczymy, czy to będą 
3 miesiące.

I system musi być pożyteczny dla przedsiębior-
ców, czytelny, jasny, nie na zasadzie wychodzenia, 
proszenia, wypełniania tysiąca wniosków, tylko tak: 
mam pomysł, to idę po ewentualną pomoc, realizuję 
go, a państwo mi daje czytelny sygnał, jak mam go 
realizować. Jeżeli jest to dziedzina, branża, pomysł, 
który się wpisuje w strategię państwa, to niezależnie 
od pochodzenia kapitału –  to jest to, o czym mówił 
pan profesor w swoim wystąpieniu – państwo decy-
duje się na udzielanie pomocy wszystkim. Nie tak, 
jak jest dzisiaj w strefach, że firma tej samej branży 
za płotem nie ma zwolnienia, a firma w strefie ma 
zwolnienie. I to jest ruch w dobrym kierunku. Ale 
za mocno państwo wzmacniacie to, co jest związane 
z centralizmem demokratycznym.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym wspól-
nie z panem senatorem Kleiną złożyć na ręce pana 
marszałka 6 poprawek. Chciałbym też zwrócić uwagę 
na 2 kwestie.

Po pierwsze, proponujemy skreślić art. 10 ust. 2. 
To jest to, o co pytał pan senator. My się również pod 
tym podpisujemy. Nie może być obligatoryjności dla 
firmy, która chce uzyskać pomoc w postaci wsparcia 
związanego z podatkami, aby płaciła za to podmio-
towi zarządzającemu. To, że tak było i jest w strefie, 
to nie jest żaden argument. To jest historia, z której 
należy wyciągnąć wniosek, że tak być nie powinno. 
To po pierwsze.

Po drugie, jeżeli strefa działa na określonym tere-
nie, a nie na obszarze całej Polski, to ja mam wybór. 
Albo wejdę do strefy, albo nie. Ale chcąc skorzystać 

taką samą. Punkty, analizy, przyznania… Przecież 
to nie jest kierunek, do którego powinniśmy dążyć. 
Ja się zgadzam z panią minister: jeżeli wszystkie 
państwa wokół prowadzą pewną aktywną politykę 
wsparcia w ramach pomocy publicznej, to my nie 
powinniśmy się z tego wyłączać. Ale postępowanie 
powinno być proste i czytelne. Spełniam określone 
warunki – przechodzę z poziomu 19% podatku na, 
nie wiem, 18%, 17% czy 2%. Ustanawiamy pew-
ne kierunki, które chcemy wspierać itd., i dostaję 
w sposób automatyczny. A strefy ekonomiczne czy 
podmioty zarządzające, jak państwo je nazywacie, 
mają pomagać przedsiębiorcy. I tu jest rola i koszt 
państwa. Tak jest również w wielu krajach. Myślę, że 
to jest model, do którego powinniśmy dążyć. A pań-
stwo zapewne robicie jakiś krok do przodu, ale to 
jest krok, który niewiele rozwiązuje. Znowu będzie 
tak, że przedsiębiorca przyjdzie do szefa podmiotu 
zarządzającego – „Dzień dobry, czy ja mógłbym…”. 
„Proszę przyjść jutro”. Dobra… Wniosek. „A co pan 
tak tutaj niewyraźnie napisał”. No, ja oczywiście 
przejaskrawiam. No, to nie jest system, Pani Minister, 
budowania przyszłego dobrego ładu gospodarczego. 
Im mniej uznaniowości, im mniej administracji, tym 
lepiej realizuje się cele gospodarcze, które chcieliby-
śmy osiągać. Jeżeli chcemy, to wspierajmy tylko te 
działy w sposób prosty, jasny i czytelny. Siłą państwa 
jest to, że potrafimy weryfikować, czy wsparcie tra-
fia do określonych podmiotów i branż jakościowych 
i technologicznych – tych, które chcemy uzyskać. 
Ale weryfikujmy to post factum, a nie na początku. 
Jeszcze przedsiębiorca nie rozpoczął produkcji, a już 
musi wypełnić tysiące dokumentów i tysiące dróg 
przemierzyć, żeby udowodnić, że jednak on ma rację. 
Jednym z głównych zastrzeżeń do stref było m.in. to, 
że przedsiębiorca, który tam trafiał, trafiał na taką 
samą barierę urzędniczą. Dokładnie taką samą.

I następny element. Funkcjonowanie podmiotów 
zarządzających będzie sfinansowane – o co pytał pan 
senator, ja również się pod tym podpisuję i składam 
poprawkę – z dochodów danego przedsiębiorcy. Czyli 
mamy taki oto model: przychodzi przedsiębiorca 
i mówi: „Mam pomysł”. „Dobra, podpisujemy umo-
wę, ale, Gościu, będziesz nam trochę becelował, bo 
przecież my musimy się z czegoś utrzymać” itd. No, 
tak się nie buduje nowoczesnego ładu gospodarczego, 
Pani Minister. Jak już robimy tę zmianę, to róbmy tak, 
żeby eliminować te zastrzeżenia i mieć nowoczesny 
system funkcjonowania w zakresie działalności go-
spodarczej.

Kwestia samorządów, czyli to, o co pytał senator 
Kleina. My jesteśmy ludźmi, którzy kochają samo-
rządy. Państwo możecie ich nie kochać, ale chociaż 
z rozsądku miejcie dla nich szacunek. Przecież sa-
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(senator L. Czarnobaj) Chciałbym to dzisiaj przypomnieć, zwłaszcza 
w tym kontekście, że to nie jest tylko nasza bolączka. 
To jest bolączka świata, zwłaszcza bolączka Europy. 
Ja w ostatnim okresie miałem okazję kilkakrotnie 
uczestniczyć w spotkaniach na poziomie europej-
skim. Struktury europejskie, urzędnicze i rządowe 
dysponują ogromnymi funduszami, które mają zamiar 
kierować np. na dotacje dla przedsiębiorców inwestu-
jących w innowacyjne projekty. A więc biurokracja 
ma rozstrzygać, co jest potencjalnie innowacyjne, 
a co nie. Zabieramy ogromne środki i deformujemy 
rynek poprzez dotacje dla przedsiębiorców, dotacje 
grantowe, np. na projekty, w układzie przedsiębior-
ca – instytucje naukowe itd., itd. Póki co końca tego 
procesu nie widać.

Proszę państwa, w tym kontekście jeszcze raz po-
wiem, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z dotacji. 
Skutki uboczne tego, że przedsiębiorcy wpisywani są 
z konieczności… Bo oczywiście są i tacy, którzy mó-
wią: ja żadnej dotacji nie chcę, ja sobie bez tego pora-
dzę i będę działał na swój rachunek. Jednakże trudno 
jest utrzymać zdolność konkurencyjną w momencie, 
kiedy konkurent otrzymuje kilka, kilkanaście czy 
kilkadziesiąt milionów dotacji, a ktoś inny z tego re-
zygnuje. W momencie kiedy przedsiębiorca wchodzi 
w te dotacje, wpisuje się w pewien układ zależności, 
poddaje się kontroli, a to ciągnie za sobą cały szereg 
różnych skutków, które także w tej ustawie widać.

Proszę państwa, jak powiedziałem, nie wycofuję 
się z tych słów uznania dla ministerstwa, no ale co-
kolwiek by powiedzieć, ta ustawa jednak zwiększa 
rozmiary prawa gospodarczego. No, chciałoby się… 
Takim marzeniem ściętej głowy jest to, żeby ustawa, 
która ułatwia działanie przedsiębiorcom, składała się 
z zapisów, w których się skreśla, wyrzuca, zmniej-
sza… To prawo przestaje obowiązywać, to ograni-
czenie redukujemy itd. No, ta ustawa nie jest długa. 
Mieliśmy tutaj ustawy książki, a to jest taki esej na 
26 stron, za którym jednak pójdzie kilkanaście, jak 
się doliczyłem, rozporządzeń, a to już będzie kolejna 
gruba książka prawa.

Przyjmuję do wiadomości opinię pani minister, że 
nie pociągnie to za sobą żadnych skutków finansowych 
czy administracyjnych, no ale trudno w to uwierzyć, 
bo jednak w ustawie mowa jest o obowiązkach, czyn-
nościach administracyjnych, podejmowaniu decyzji, 
prowadzeniu ewidencji, prowadzeniu kontroli, dzia-
łalności kolejnych rad. No, ktoś to będzie musiał robić.

Już kolejna osoba, tym razem kolega Czerwiński, 
zwróciła uwagę na ten bardzo niepokojący art. 10, 
w którym przedsiębiorca jest wręcz zobligowany, 
zmuszony do tego, aby podpisać umowę z organem 
zarządzającym, np. na promocję. No, to jest troszkę 
niezrozumiałe. Być może ten zapis można jeszcze 
wyjaśnić albo po prostu poprawić. Dziękuję bardzo 
za uwagę. (Oklaski)

dzisiaj ze zwolnienia, muszę… Teraz cała Polska bę-
dzie pokryta podmiotami zarządzającymi.

Wnosimy jeszcze 5 innych poprawek. Wszystkie 
składam na ręce pana marszałka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Na początku chciałbym wyrazić uznanie dla dzia-

łań pani minister i ministerstwa. Są to działania, 
w ramach których ministerstwo dąży do tworzenia 
lepszych warunków dla przedsiębiorców. Niemało 
sukcesów było w okresie 2,5 roku i można by je przy-
wołać, ale to nie czas i nie miejsce. Ta ustawa jest 
próbą dalszego pójścia w tym kierunku.

Ustawa skłania mnie także do pewnej szerszej czy 
głębszej refleksji nad takimi zasadniczymi tematami 
jak swoboda działalności gospodarczej i rola pań-
stwa w tworzeniu warunków dla przedsiębiorców. 
Podkreślam: rola w tworzeniu warunków dla przed-
siębiorców. Dzisiaj jest to już slogan czy stereotyp 
– mówienie o wspieraniu przedsiębiorców. W moim 
rozumieniu, może niemodnym i staroświeckim, pań-
stwo powinno nie tyle wspierać przedsiębiorców, ile 
tworzyć warunki dla działalności przedsiębiorców. 
Powinno raczej usuwać przeszkody, a nie tworzyć 
przywileje.

Ja rozumiem, że żyjemy w Europie, nie jesteśmy 
na bezludnej, izolowanej wyspie, działamy w więk-
szym organizmie. Omawiana ustawa wpisuje się 
w ten kontekst, ale niestety wpisuje się w taki spo-
sób – to jest wymuszone właśnie tymi zewnętrznymi 
warunkami – że jednak bardziej tworzy przywileje 
niż usuwa bariery. Na razie nie ma innej rady.

Z tego miejsca chciałbym przypomnieć rzecz 
fundamentalną, oczywistą, o której dzisiaj często 
zapominamy: źródłem dobrobytu, źródłem bogactwa, 
zarówno każdego z nas, w sensie indywidualnym, jak 
i bogactwa społeczeństwa, jest praca. Praca, a nie 
przywileje. I nie dotacje. Ja to powtarzam studentom. 
Proszę mi wierzyć, że wśród młodych ludzi, wśród 
studentów coraz częściej dominuje przekonanie – to 
jest udokumentowane, potwierdzone przykładami – 
że dobrobyt bierze się z dotacji, że dobrobyt bierze się 
z dopłat. I można palcem wskazać firmy czy osoby, 
które budują swój dobrobyt na sprytnym zdobywaniu 
dotacji. Oczywiście jakiejś pracy to wymaga, ale nie 
pracy w takim tradycyjnym rozumieniu.
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(Senator Bogdan Klich: Tak jest!)
Stanowczo przeciwko temu protestujemy! To jest 

naprawdę przejaw arogancji tej władzy, taki sam jak 
zakaz wejścia dzisiaj na teren parlamentu tak zasłu-
żonej dla Polski osoby jak Janina Ochojska. To jest 
skandal! Tak nie powinno się tu procedować.

Panie Marszałku, pan marszałek jest zobowią-
zany do tego, żeby zapewnić właściwe procedo-
wanie ustaw. Prezydium Senatu, a pan marszałek 
w szczególności, tego wobec nas nie czyni. To jest 
zaniedbanie, które musi zostać wypowiedziane tu-
taj, w tej Izbie, i zauważone. My mamy prawo do 
pomocy. Nie może być tak, że Senatem rządzi mar-
szałek Sejmu! (Oklaski) I że obowiązuje nas posta-
nowienie marszałka Sejmu. Mamy własne wejście, 
mamy Straż Marszałkowską, i jeżeli nie ma wejścia 
tam, to stańmy na granicy Senatu i Sejmu i nie 
przepuszczajmy ludzi bez przepustek. To można 
zrobić. Jeśli się tego nie robi, to okazuje się lekce-
ważenie ludziom, którzy z całej Polski jadą, żeby 
wziąć udział… To jest w ostatnim czasie już drugie 
posiedzenie komisji, na które nie wpuszczono osób 
niepełnosprawnych.

Dlatego uważamy, że naruszone zostały podstawowe 
procedury demokracji. Cel nie uświęca środków – jak 
powiedział wczoraj do prezydenta Dudy w Krakowie 
abp Gądecki, podkreślając, że absolutnie przestrzeganie 
formalne prawa jest obowiązkiem władzy.

(Senator Mieczysław Golba: Trzeba to zgłosić do 
Unii.)

Dlatego może ekscelencja abp Gądecki to zrobi 
– zgłosi to do europejskiej konferencji episkopatów.

W każdym razie prosiłbym o to, żeby powtórzyć tę 
procedurę i w normalnym trybie pracować nad usta-
wą, która dotyczy tak wrażliwej kwestii jak sytuacja 
osób niepełnosprawnych w Polsce, z ich udziałem, 
w partnerskim dialogu. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Tak jest.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Wobec tego, że pan senator Augustyn zgłosił 

sprzeciw, przystąpimy do głosowania nad moją pro-
pozycją uzupełnienia porządku obrad.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wy-
chodzą z sali)

Kto jest za przyjęciem tej propozycji?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 41 senatorów. (Głosowanie nr 38)
W związku z tym stwierdzam: nie było kworum.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.00.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 49  

do godziny 12 minut 01)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Czarnobaj oraz pan 
senator Kleina.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

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

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

(Senator Jerzy Fedorowicz: Za szybko pan mar-
szałek mówi, nie mogę zrozumieć.)

Ale później można to przeczytać w protokole.
(Wesołość na sali)
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 820 – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
siódmego porządku obrad.

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

(Senator Grażyna Sztark: Jest sprzeciw.)
(Senator Kazimierz Kleina: Ile będzie dodatko-

wych punktów do końca dnia?)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niepełnosprawni czekają na każde dobre po-

sunięcie, na każdy gest w ich stronę. Widzimy to 
także tutaj, w parlamencie, podczas tego protestu. 
Jednakże czekają też na zmianę postawy wobec nich, 
chcą, żebyśmy uznali ich za partnerów w dialogu. 
Proszę państwa, nie można postępować tak, jak to 
jest w przypadku tej ustawy – zwracałem na to uwagę 
na posiedzeniu konwentu i mówię to teraz do całej 
Izby. Proszę państwa, nie może być tak, że nie daje 
się Senatowi szansy wysłuchania na posiedzeniu 
komisji opinii wszystkich zainteresowanych środo-
wisk związanych z niepełnosprawnością i samych 
niepełnosprawnych. To jest pozbawianie ludzi prawa 
do dialogu. Jest skandalem to, że dzisiaj rano po raz 
kolejny osoby niepełnosprawne, które przybyły po to, 
żeby wziąć udział w posiedzeniu komisji, nie zostały 
wpuszczone na teren parlamentu, na teren Senatu. 
(Oklaski)
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zaświadczeń przez lekarzy oraz 1 grudnia w przypad-
ku KRUS jest terminem właściwym.

Komisja przyjęła rozwiązania zaproponowane 
w projekcie poselskim popieranym przez rząd i pro-
ponuje, aby przyjąć tę ustawę bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony…
(Głosy z sali: Jest, jest.)
(Głos z sali: Zgłasza się pan senator Kraska.)
Bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, czy na 

posiedzeniu komisji było mówione, jaki był powód 
przesunięcia tego terminu?

Senator Antoni Szymański:
Powód przesunięcia tego terminu jest taki, że 

osoby, które są upoważnione do wystawiania za-
świadczeń… Tych osób wystawiających je w formie 
elektronicznej jest mało. Wobec tego trudno ocze-
kiwać, żeby w krótkim czasie, do 30 czerwca – jak 
przewidziano – doszło do 100-procentowej realiza-
cji, a więc konieczne jest wydłużenie tego okresu. 
Zastanawialiśmy się – i wokół tego trwała oczywiście 
dyskusja, z tym się wiązało najwięcej pytań, najwięk-
sza różnica zdań – czy 30 listopada i 1 grudnia 2018 r. 
są wystarczające. Z wyjaśnień ministerstwa wynika, 
że dzięki aktywności m.in. ZUS, który pomaga w tej 
chwili w tym, żeby korzystać z elektronicznej formy, 
i dzięki innym zachętom ten termin jest prawdopo-
dobny.

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

Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Ponownie przystępujemy do głosowania w spra-

wie mojego wniosku o uzupełnienie porządku ob-
rad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
siódmego porządku obrad.

(Senator Mieczysław Golba: Gdzie jest Platforma? 
Rozpłynęła się.)

(Rozmowy na sali)
Kto jest za przyjęciem tego wniosku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 46 senatorów. (Głosowanie nr 39)
Stwierdzam, że nie było kworum.
W związku z tym przystępujemy do rozpatrze-

nia punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: 
ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 814, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 814 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja nie jest obszerna. Ma na celu prze-

dłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekar-
skich o czasowej niezdolności do pracy w dotychcza-
sowej, papierowej formie. W obecnym stanie prawnym 
dopuszczalne są 2 formy – elektroniczna i na drukach 
ZUS ZLA, przy czym przejściowo przewidziano dla 
formy papierowej termin 30 czerwca 2018 r. Ustawa 
wydłuża ten okres do 30 listopada 2018 r., czyli o 5 
miesięcy. Ponadto ustawa odracza w czasie uchylenie 
przepisu będącego podstawą prawną do dokonywania 
przez prezesa KRUS zwrotu dla ZUS kosztów zwią-
zanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków 
zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do 
pracy. Obecnie miałoby to nastąpić z dniem 1 lipca 
2018 r. Nowelizacja wydłuża ten termin do 1 grud-
nia 2018 r. Podczas posiedzenia komisji pan minister 
wyjaśnił, że mało prawdopodobne jest dotrzymanie 
tych terminów, które w tej chwili obowiązują, przez 
lekarzy, jak również przez KRUS, wobec tego wydaje 
się, że termin 30 listopada w przypadku wystawiania 
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(wicemarszałek A. Bielan) niech, że tak powiem, w protokołach zostanie ten 
głos, uświadamiający, że jest to termin raczej mało 
realny w mojej ocenie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z dużym żalem podniosę rękę za przyjęciem tej 

ustawy bez poprawek. Jednocześnie – właśnie dlatego 
poprosiłem o głos – chciałbym zwrócić uwagę na to, 
że wszystko wskazuje na to, że to nie trudności tech-
niczne są powodem kłopotów z wdrożeniem informa-
tyzacji, a w tym konkretnym przypadku stosowania 
się lekarzy do zalecenia wystawiania elektronicznych 
zwolnień lekarskich. Wydaje się, że istnieje w tym 
zakresie duży opór mentalny, być może są jeszcze ja-
kieś inne powody. Faktem jest, że obecnie stosunkowo 
niedużo lekarzy wystawia zwolnienia elektronicznie, 
to po pierwsze, a po drugie, wielu deklaruje, że nie 
jest w stanie ich wystawiać. W związku z tym nic 
tu na siłę zrobić się nie da. Trzeba poczekać, aż ta 
sytuacja się zmieni.

Myślę jednak, że te kilka miesięcy, które przed 
nami, przy założeniu, że taka regulacja wejdzie w ży-
cie, trzeba będzie bardzo intensywnie i dobrze wy-
korzystać. I myślę, że z tej trybuny musi to paść, że 
aby ta pesymistyczna wizja pana senatora Augustyna 
się nie sprawdziła, potrzebna jest ciężka praca mini-
sterstwa rodziny, Ministerstwa Zdrowia i wszystkich 
innych instytucji i organizacji, od których to może 
zależeć. Myślę, że trzeba także zmobilizować orga-
nizacje lekarskie, samorząd lekarski.

W ostatnim czasie bardzo dużo już zrobiono. 
Można powiedzieć, że pierwsza wersja elektronicz-
nego zwolnienia była dla lekarzy po prostu nie do 
zaakceptowania. Ona została wprowadzona już kil-
ka lat temu. Mówię o tym z dużym żalem, dlatego 
że jako minister zdrowia zastałem to jako pewnego 
rodzaju sytuację przygotowaną w ZUS i to było zro-
bione bardzo źle. Zrobione to było tak, że wystawia-
nie zwolnienia elektronicznego trwało bardzo długo 
i wymagało jakiejś ekwilibrystyki informatycznej. 
Moim zdaniem zrobiło to bardzo dużo złego w świa-
domości lekarzy, którzy uznali, że to jest w ogóle nie 
do przejścia. Oczywiście ci, którzy są bardziej spraw-
ni informatycznie, potrafili sobie z tym poradzić, ale 
na pewno nie była to dobra oferta, zwłaszcza że trzeba 
przyjąć, że znakomita większość zwolnień lekarskich 
wystawiana jest w podstawowej opiece zdrowotnej, 
gdzie problemem numer jeden jest czas, a nie może 
być tak, że wizyta lekarska, na którą lekarz rodzin-

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

Otwieram dyskusję. 
Informuję…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Pan senator 

Augustyn – głos w dyskusji.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Troszkę staliśmy na rozdrożu, bo wszyscy widzi-

my wartość w tym, żeby zwolnienia lekarskie były 
w formie elektronicznej. Chodzi też o uszczelnienie 
systemu. Mało o tym mówiliśmy na posiedzeniu ko-
misji, no bo to jest chyba dla nas oczywiste i to leży 
w interesie państwa. Myślę, że co do tego jest pełna 
zgoda.

Wyszedłem na mównicę tylko dlatego, że to roz-
droże wygląda mniej więcej w ten sposób… Mam 
bardzo ważne wątpliwości. I nawet pan minister 
w swoim wystąpieniu był powściągliwy, mówiąc na 
temat tego terminu. Czy na pewno osiągniemy cel 
w listopadzie, do którego przedłużamy obowiązywa-
nie starych przepisów? Ale oczywiście rację mają też 
ci senatorowie, którzy mówili, że jak pozostawimy 
– chyba pan przewodniczący Szymański tak mówił 
– zbyt daleki termin, to będzie demobilizujące, a nie 
mobilizujące. Z drugiej jednak strony mieliśmy świa-
domość, przynajmniej ja miałem taką świadomość, że 
głosujemy nad terminem, który najprawdopodobniej 
– a ja nawet bym szedł o zakład – również nie zosta-
nie dotrzymany. Tyle tylko, że mam doświadczenie 
z innych spraw dotyczących pomocy społecznej, np. 
standardów w niektórych placówkach. Wtedy również 
etapowo przedłużaliśmy termin, mając świadomość, 
jak trudne to będzie i że może się jeszcze tym razem 
nie udać, właśnie ze względu na to, że obawialiśmy 
się, że zbyt odległy termin zupełnie zdemobilizuje 
wszystkich zainteresowanych. Dlatego ja się wstrzy-
małem w głosowaniu nad tym projektem, bo uznaję 
racje tej ustawy, rozumiem intencję i nawet rozu-
miem, dlaczego przyjęto taką datę, ale uważam to 
raczej za niewykonalne.

Wysoka Izbo, trzeba wiedzieć, że dzisiaj dopie-
ro 25% lekarzy wystawia zwolnienia elektroniczne. 
Jest duży progres, mówił o tym pan minister. Nawet 
w ostatnim czasie, można powiedzieć, bardzo duży. 
Ale z drugiej strony nie wszystkie bariery będące 
podstawą tego, że to tak opornie szło, zostały prze-
zwyciężone. Te, które są związane z trudnościami 
technicznymi, chyba się uda przezwyciężyć. Te, któ-
re są barierami, nazwijmy to, mentalnymi, będzie 
przezwyciężyć dużo trudniej. Dlatego próbujmy, ale 
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(senator K. Radziwiłł) świecie. Nie chorujemy bardziej niż inni, tylko coś tutaj 
jest po prostu nie tak i trzeba to wprost powiedzieć. 
W roku 1999, kiedy pojawiły się pierwsze zwolnienia 
wystawiane właśnie na tych drukach ZLA, zastępu-
jąc znane wszystkim przysłowiowe L-4, a dokładniej 
MzL-4, bo tak ten druk się nazywał, była to rewolu-
cja. Wtedy rzeczywiście gwałtownie spadła np. liczba 
dni zwolnień, zwłaszcza długich zwolnień lekarskich, 
w przypadku osób samozatrudnionych, bo to była pla-
ga. Wtedy samozatrudnienie często było w ogóle orga-
nizowane po to, żeby pójść na długotrwałe zwolnienie. 
Ustalało się wysoką składkę chorobową, a następnie 
pobierało się ogromne pieniądze na chorobowym. I to 
praktycznie znikło. Dlaczego znikło? Dlatego, że druki 
ZLA mają… Wprawdzie można powiedzieć, że dzisiaj 
one są już trochę archaiczne, ale w 1999 r. chyba nie 
były tak do końca archaiczne, bo to, że ta kopia w ciągu 
7 dni docierała do ZUS, skanowanie tych zwolnień, 
odczytywanie i kontrola – wszystko to doprowadziło 
do tego, że przynajmniej ta patologia znikła. Myślę, że 
jest duża szansa na to, że przyspieszenie… Ale wszy-
scy wiemy, że zwolnienia do 2 tygodni praktycznie są 
poza kontrolą. I to jest, można powiedzieć, poważny 
problem nas wszystkich, ludzi uczciwych płacących 
za tych, którzy, mówiąc dawnym językiem, bumelują, 
bo wiadomo, że chodzi tutaj o bardzo różne zjawiska.

Trzeba pójść krok dalej. Te zwolnienia elektro-
niczne mogą pozwolić nadzorować zwolnienia, któ-
re będą krótsze, uniemożliwiając zabawę w kotka 
i myszkę tym nieuczciwym osobom, które to robią. 
I wydaje się, że również przekonywanie, taki PR do-
tyczący tych zwolnień, mówienie wprost o tym, że 
tu chodzi również o to, żeby doprowadzić do tego, 
aby na zwolnieniu lekarskim przebywali tylko na-
prawdę chorzy ludzie, którzy wymagają ze wzglę-
du na swój stan zdrowia tego, żeby nie pracować, 
żeby pozostać w domu czy leżeć, w zależności od 
zaleceń, a nie ci, którzy po prostu mają taki pomysł 
z takich czy innych powodów… Wprowadzenie do 
świadomości społecznej tego przekonania, że właśnie 
te zwolnienia elektroniczne mogą pozwolić zbliżyć 
się do wyeliminowania tych patologii, że oczywiście 
nie wyeliminują ich zupełnie, ale do tego one służą, 
moim zdaniem jest kluczowe. Wydaje się, że zarówno 
uczciwi pracownicy, uczciwi pracodawcy, jak i uczci-
wi lekarze powinni stworzyć koalicję, wraz z insty-
tucjami odpowiedzialnymi za to, i doprowadzić do 
tego, żeby rzeczywiście w ciągu tych kilku miesięcy 
udało się wdrożyć to rozwiązanie. Myślę, że od strony 
technicznej nie powinno być najmniejszej trudności 
w tym zakresie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojtyła.

ny ma zwykle ok. 10 minut, będzie w połowie albo 
w jeszcze większej części wypełniona wystawianiem 
zwolnienia. To byłby po prostu absurd. W tej sytu-
acji nie wystarczałoby czasu na to, co rzeczywiście 
powinno się dziać w gabinecie lekarskim.

Od kilku lat, można powiedzieć, nacisk w tej spra-
wie, również ze strony Ministerstwa Zdrowia, był 
bardzo jednoznaczny, bo to musi trwać na pewno 
nie dłużej niż wystawianie zwolnienia papierowego. 
I wydaje się, że to udało się osiągnąć. Bardzo inten-
sywne prace, w których osobiście również uczest-
niczyłem, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
doprowadziły do tego – nie chcę tu państwu zawracać 
głowy szczegółami technicznymi – że rzeczywiście to 
zwolnienie można wystawić w krótkim czasie. Mówię 
to również jako lekarz, bo spróbowałem to zrobić. 
Wystawiłem sobie zwolnienie na 1 dzień i naprawdę 
nie trwało to długo. To da się zrobić w bardzo krótkim 
czasie i myślę, że każdy lekarz, a lekarze są na ogół 
osobami zinformatyzowanymi w swoim życiu, mają 
nie tylko komórki, ale również na co dzień korzystają 
z komputerów, a i w większości przypadków w pla-
cówkach opieki zdrowotnej nie ma z tym problemu… 
Aplikacja, która w tej chwili stosowana jest do wysta-
wiania zwolnień, jest przyjazna lekarzowi.

Dlatego trzeba powiedzieć wprost, że w tej chwili 
jest bariera, która moim zdaniem powstała w związku 
z nieprawidłowym rozwiązaniem tego w przeszłości, 
w związku z tym, co zastaliśmy 2,5 roku temu, bo 
przecież ten przepis jest starszy niż rządy obecnej for-
macji. To zostało naprawione, ale trzeba to przewal-
czyć w świadomości środowiska lekarskiego. Myślę, 
że to jest wielkie zadanie dla ministerstwa rodziny 
i Ministerstwa Zdrowia. Bardzo o to proszę. Myślę, 
że ktoś, kto wystawi jedno, drugie, trzecie zwolnienie 
w formie elektronicznej, potem nie będzie miał z tym 
problemu. To tak jak z dokumentacją lekarską czy 
w ogóle medyczną. Opory podczas wprowadzania 
takiej dokumentacji, różnych systemów dokumen-
tacyjnych zawsze były, ale tym, którzy robią to już 
elektronicznie, nawet do głowy nie przychodzi, żeby 
wracać do papieru. To jest tak, że po prostu tę granicę 
przekracza się zawsze tylko w jedną stroną. Tak po 
prostu jest wygodniej, lepiej, łatwiej, sprawniej, tak 
więc oczywiście i w tym przypadku też tak będzie. 
Tak że myślę, że po prostu przed nami czas intensyw-
nej pracy nad świadomością, namawiania, zachęcania 
i to z całą pewnością się uda.

No, jednocześnie trzeba też powiedzieć wprost, 
że tutaj chodzi nie tylko o usprawnienie samego wy-
stawiania zwolnienia, ale także o możliwość nadzoru 
sytuacji, jaka w tym zakresie panuje. Polska jest jed-
nym z tych krajów, w których liczba osób czy osobodni 
objętych zwolnieniami lekarskimi jest rekordowa na 
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wane przepisy, które… Właściwie w interesie każde-
go zarządzającego jakąkolwiek instytucją jest, żeby 
przeszkolił swoich pracowników, ponieważ on musi, 
w razie wejścia tych przepisów w życie, udowodnić, 
że zapoznał z tym pracowników. Jeżeli wysłał na 
kursy, na szkolenia, to znaczy, że oni zostali zapo-
znani, że dyrektor nie odpowiada za to, że nie zapo-
znał pracowników z nowymi przepisami. Te przepisy 
dopiero mają wejść w życie, a ja już dostaję oferty, 
jeśli chodzi o wprowadzenie i recepty, i zwolnienia, 
od różnego rodzaju firm prywatnych, które szkolą 
pracowników. Ja uważam, że my jako senatorowie, 
ci, co ustanawiają prawo, musimy również to wziąć 
pod uwagę, bo być może nieświadomie powodujemy, 
że różnego rodzaju firmy robią na tym interes. I to 
daję pod rozwagę Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.
Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie ko-

munikatu.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na sześćdziesiątym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji odbędzie 
się w dniu dzisiejszym bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach Senatu w sali nr 217.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 24  
do godziny 13 minut 02)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

o uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw – druk nr 820 – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu dwudziestego siódmego 
porządku obrad.

(Senator Przemysław Błaszczyk: Na sali jest 51 
senatorów.)

Przystępujemy do głosowania.

Senator Andrzej Wojtyła:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym się ustosunkować do tych tzw. e-

-zwolnień. Bo tutaj było mówione, że one ukrócą 
patologię w ochronie zdrowia, w wystawianiu przede 
wszystkim tych zwolnień zwanych L-4. Tak jak po-
wiedział pan minister, to nie jest ani wina lekarzy, ani 
tego systemu, tylko to jest wina naszego orzecznic-
twa. To wiąże się z przepisami dotyczącymi orzecz-
nictwa o niepełnosprawności. Jest u nas 4 razy więcej 
niepełnosprawnych niż gdzie indziej i potem mamy 
taką sytuację, że tym, którzy są rzeczywiście niepeł-
nosprawni, nie jesteśmy w stanie pomóc, bo z tego 
bycia niepełnosprawnym korzysta duża liczba ludzi, 
którzy nie spełniają wymogów niepełnosprawności. 
Ja niedawno byłem orzecznikiem do spraw niepeł-
nosprawnych i w całym moim powiecie byłem uwa-
żany za lekarza, który nie wydaje orzeczeń. Ale te 
orzeczenia dotyczyły praktycznie ludzi zdrowych. 
Oczywiście, jak nie wydałem, to potem wyższa in-
stancja je przywracała, wydawała to orzeczenie o nie-
pełnosprawności. To odnosi się również do przepisów 
dotyczących orzeczeń lekarskich.

I ja bym przestrzegał przed takim hurraopty-
mizmem, bo pamiętam, jak wprowadzano system 
informacji w ochronie zdrowia. Byłem wicemini-
strem zdrowia, potem głównym inspektorem sani-
tarnym, dokładnie 10 lat temu, i wtedy też uważano, 
że e-recepta, e-zwolnienie wejdą w ciągu najwyżej 
2 czy 3 lat. To był optymizm. A ja to opieram na 
doświadczeniu amerykańskim. W 1997 r. w sta-
nie Waszyngton przeprowadzono pilotaż i recepty, 
i zwolnień, wprowadzono je skutecznie dopiero 
20 lat później, czyli w 2017 r., z tego względu, że 
w ochronie zdrowia pracują lekarze w różnym wieku, 
i w Stanach, i u nas, i niektórzy z racji wieku nie po-
sługiwali się wtedy w Stanach, a w tej chwili również 
w Polsce komputerem.

Poza tym istnieje bałagan, jeśli chodzi o syste-
my informatyczne. Ja, Panie Ministrze, pracowałem 
w POZ 2 lata temu. Wystawiałem i zwolnienia, i re-
cepty – nie było problemu. Ale mentalna obawa leka-
rzy w moim wieku i starszych jest straszna. I to trzeba 
wziąć pod uwagę, bo tego nie da się przeskoczyć. 
Jeżeli sobie założymy dłuższy okres, to nie będziemy 
musieli tego przesuwać. Jak mówię, to jest zbyt… Ja 
pamiętam, jak 10 lat temu mówiono, że już za 3 lata 
będą i recepty, i zwolnienia. Minęło 10 lat i znowu 
to samo mówimy. Podejrzewam, że minie następne 
10 lat, zanim skutecznie to wprowadzimy.

To samo dotyczy RODO. Ja nie wiem, czy okres 
takiej obietnicy nie spowoduje, że firmy, które szko-
lą z zakresu i zwolnień, i recepty, i RODO, w tym 
czasie rzeczywiście nieźle zarobią, a my tego nie 
wprowadzimy. W tej chwili widzę, że są procedo-
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek A. Bielan) czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, o rencie socjalnej, 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W trakcie posiedzenia materię ustawy obszer-
nie przedstawił członkom komisji pan minister 
Michałkiewicz. Zwracał uwagę na 5 zasadniczych 
elementów, które wchodzą w skład tej ustawy. W trak-
cie dyskusji głos zabierali m.in. senator Rulewski, 
senator Libicki, senator Augustyn, senator Słoń, pan 
senator Szymański, a także moja skromna osoba. 
Legislator podczas posiedzenia zwrócił uwagę na 
niedookreślenie art. 8, który według legislatora po-
winien zawierać katalog świadczeń. Przedstawiciel 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
powiedział w odniesieniu do tego, że taki katalog 
w tej regulacji nie jest konieczny.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na potrze-
bę kompleksowego rozwiązywania problemów osób 
niepełnosprawnych w naszym kraju, jednocześnie 
się zgadzając, że niniejsza nowelizacja aktu praw-
nego poprawi w sposób rzeczywisty jakość życia 
osób niepełnosprawnych i z niepełnosprawnościami 
w naszym kraju.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie niniej-
szego aktu prawnego bez poprawek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszości jest skromny, ale społecz-

nie znaczący. Co więcej, budzi on zainteresowanie 
wielu uczestników środowisk niepełnosprawnych, 
ich kibiców, a nawet rządu, bo jak się wyraził pan 
minister Michałkiewicz, otwarty na tego rodzaju 
inicjatywy, jest potrzeba wprowadzenia i usyste-
matyzowania tego, co już jest w ustawie o PFRON, 
mianowicie turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka 
niepełnosprawnego oraz jego opiekuna, i wydaje się 
to bliskie wdrożenia.

Postulat odnoszący się do potrzeby, popularny, 
ale przede wszystkim skutecznie realizujący po-
trzebę tego środowiska, ma w sobie zwłaszcza ce-
chy społeczne. Jak wiadomo, turnusy wpisane do 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 50 senatorów, 49 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 40)
Stwierdzam, że Senat przyjął wniosek o uzupeł-

nienie porządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu…
(Senator Leszek Piechota podchodzi do senatora 

Marka Borowskiego i podaje mu rękę)
(Senator Leszek Piechota: Dziękuję, że był pan 

na głosowaniu…)
(Oklaski) (Wesołość na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 820, a spra-

wozdanie komisji – w druku nr 820 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, której celem było zaopiniowanie ustawy 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej celem niniejszej 
nowelizacji jest wspieranie rodzin z osobami niepeł-
nosprawnymi, szczególnie tych, które wychowują 
niepełnosprawne dzieci. Wprowadza się usługi wspie-
rające, rehabilitacyjne polegające na prowadzeniu 
zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, 
uprawnienie do zasiłku opiekuńczego w przypadku 
choroby dziecka niepełnosprawnego do osiemnastego 
roku życia oraz możliwość korzystania z elastycznych 
form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Przyjęte uregulowania zmieniają następujące 
ustawy: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kodeks pracy, 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o świad-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) defekt w różnych sferach cielesnych i psychicznych, 
zatem taki… Wniosek mniejszości zmierza zatem do 
tego, żeby przynajmniej nie rzadziej niż raz na rok 
z takiego uprawnienia ta rodzina mogła korzystać.

Mając na uwadze budżet… Chciałoby się po-
wiedzieć „bezpłatnie” i chciałoby się, żeby to było 
pewne prawo żelazne, ale mając na uwadze po-
trzeby budżetowe, a także potrzeby wynikające ze 
wstępnej eksploracji tego, jak to będzie przebie-
gało… Przecież to nie jest tak, że wszyscy nagle 
otrzymają to, czego oczekują. Uważam, że należy 
zachować dotychczasowe formy udzielania tego 
urlopu, tego właśnie turnusu, które zawierają w so-
bie dziś 2 progi. Pierwszy to jest oczywiście wnio-
sek lekarza, czyli nie będzie to forma powszechnie 
dostępna, tylko na wniosek lekarza, który, jak ro-
zumiem, będzie też doradcą w sprawie tego, na jaki 
turnus tego typu skierować… I drugi. Jak wiado-
mo, w ustawie jest próg dochodowy. Próg, zgodnie 
z którym PCPR, tzn. władze publiczne, udzielą po-
mocy, jeśli dochody – o ile dobrze pamiętam – nie 
przekroczą połowy przeciętnego wynagrodzenia 
na osobę w rodzinie. Jeśli PCPR zakwalifikują, to 
oczywiście ta dotacja też nie będzie pełna – część 
środków musi też pochodzić ze środków własnych 
tej rodziny. 

No, jest tu pewna sprzeczność, bo mówimy o śro-
dowisku wykluczonym ze względów zdrowotnych, 
a dobrze wiemy, że to niesie ze sobą również skutki 
ekonomiczne dla tej rodziny. Myślę, że jednak za-
sada skuteczności, a więc uwzględnianie również 
budżetu, powinna prowadzić do tego, że przynajmniej 
na początek, na dziś trzeba zacząć od tej formuły 
i elastycznej, i progowej. Dziś, można powiedzieć, 
w różnych środowiskach różnie to przebiega. Tam, 
gdzie są darczyńcy, dodatkowo wspierają te rodziny 
darowiznami i pomocą.

Ważne jest też to, co pan minister Michałkiewicz 
mówi, że gdyby się pojawiła taka oferta, to ona nie 
może być ani ogólna, ani tym bardziej dowolna, bo 
to rzeczywiście oznaczałoby powstawanie kolejek 
do bardzo atrakcyjnych organizatorów. I słusznie 
pan minister, idąc w sukurs czy nawet wyprzedza-
jąc tę myśl, powiedział, że tu powinna być pewna 
standaryzacja tych, którzy świadczą te usługi, bo te 
usługi nie mają mieć charakteru, powiedziałbym, 
lekkiego, tylko muszą spełniać określone wyma-
gania, bo przecież są to skierowania na wniosek 
lekarza, a nadto celem ich bynajmniej nie jest tylko 
zmiana miejsca pobytu.

Mając też na uwadze to, że to jest postulat śro-
dowisk, które biorą udział w proteście, podtrzymuję 
opinię, że należałoby temu wnioskowi nadać bieg 
w postaci przyjęcia go do prac. Nie jest on trudny 
ustawowo, jako że ta część regulacyjna będzie zawar-
ta, tak przewidują twórcy, w rozporządzeniu ministra, 

ustawy miały charakter przede wszystkim rehabi-
litacji, oczywiście, ale mówiło się też o integracji, 
a więc o zapewnieniu takiego miejsca spotkań dla 
niepełnosprawnych, gdzie będzie dostatecznie dużo 
czasu, aby mogli porozmawiać z innymi osobami 
dotkniętymi skutkami losowych wykluczeń bądź 
ograniczeń czy przeprowadzić bliższe konsultacje 
z kadrą medyczną. Dzisiaj na ogół mają one charak-
ter kolejkowy, czyli ekspresowy, zaś w warunkach 
takiego minimalnego chociażby turnusu w wymiarze 
2 tygodni te konsultacje będą miały dłuższy charakter 
i większe znaczenie. Może to także służyć wymianie 
doświadczeń w zakresie opieki nad różnego rodzaju 
schorzeniami bądź niedowładem czy to umysłowym, 
czy fizycznym. No i wreszcie pojawiło się… odżyło 
właściwie to, co było wielokrotnie postulowane, tzw. 
urlop wytchnieniowy dla opiekuna. Bo oczywiście 
gdy mówimy o tym naszym wniosku mniejszości, 
to mówimy o łącznym turnusie rehabilitacyjnym za-
równo dla niepełnosprawnego dziecka, jak i dla jego 
rodziców, opiekunów. No, mówi się właśnie o tym, 
że również opiekunowie są dotknięci koniecznością 
stałej całodobowej opieki.

Wniosek mniejszości zmierza… Dzisiaj ta forma 
występuje – jak wiadomo – w prawie, tylko ona jest 
fakultatywna, zależy od wielkości dotacji, a później, 
już tam, gdzie podejmowane są decyzje, od uznania 
powiatowego centrum pomocy rodzinie. Moje takie 
niewielkie obserwacje w kilku powiatach dowodzą 
– no, zgodnie z zasadą samorządności – że forma 
udzielania tych urlopów też jest różna. Jest to w końcu 
domena samorządów, one najlepiej się orientują. Ale 
wspólnym mianownikiem tych moich badań jest to, 
że w gruncie rzeczy ich formuła jest ograniczona 
przede wszystkim do dzieci, do dzieci do lat… no, 
do młodzieży uczącej się.

Pewno senator Augustyn zaraz tu zaprotestuje 
i powie, że to jest za mało, bo przecież niepełnospraw-
ność to nie tylko domena dzieci. Ale z całą pewno-
ścią konstytucja – tu będę z nim polemizował, gdyby 
podniósł głowę lub słowa, lub zdania… – nakazuje 
w kilku artykułach, chyba w art. 68, art. 69, art. 71 
i 72, szczególną opiekę nad dzieckiem, ale dodaje, że 
jeszcze większą, gdy to dziecko jest niepełnospraw-
ne. Czyli jesteśmy niejako w podwójnych zawiasach, 
kiedy tej pomocy musimy udzielać. Sam Trybunał 
Konstytucyjny też to podzielił w swoim stanowisku, 
jeśli chodzi o świadczenia dla opiekunów.

No i dalej właśnie, gdy kontynuuję ten wątek 
pomocy wytchnieniowej… Ja bym ją nazwał kon-
dycyjną, bo chodzi o to, żeby opiekunowie mogli 
poprawić swoją kondycję na dalsze lata, bo przecież 
niepełnosprawność, teoretycznie w stopniu znacz-
nym, nieokreślona w ustawie, to jednak jest głęboki 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) na naszym posiedzeniu komisji dane dotyczące licz-
by spotkań, które się odbyły, m.in. w każdym woje-
wództwie odbyły się konferencje regionalne, w czasie 
których debatowano nad tą ustawą. Tak że mam prze-
konanie, że środowisko niepełnosprawnych zdążyło 
się wypowiedzieć w sposób właściwy i przyjmie ze 
zrozumieniem tę dzisiejszą niedogodność, czyli brak 
możliwości uczestniczenia w dzisiejszym posiedze-
niu. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę. 

Dziękuję.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Do pana senatora nie było pytania? Było?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie było i nie zamie-

rzam przedłużać…)
Dobrze. Pytam, bo myślałem, że chce pan odpo-

wiedzieć na to samo pytanie.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan minister Krzysztof Michałkiewicz pra-
gnie zabrać głos w sprawie ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Nie.)

Nie pragnie zabrać głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Szymański. Proszę bardzo… Moment, 
Panie Senatorze. Przepraszam. Panie Ministrze, po-
prosiłbym o podejście tutaj. Poczekajmy na ministra.

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

Zmartwiło mnie to, że pan minister nie chciał przed-
stawić opinii o tej ustawie, dlatego że to jest ustawa, 
która jest bardzo oczekiwana, w szczególności przez 
środowisko osób niepełnosprawnych, bardzo szero-
kie, wielomilionowe grono. Ona zawiera rozwiązania, 
które są skonsultowane z tym środowiskiem, rozwią-
zania, które są od dawna oczekiwane. Rozwiązania, 
które zostały zdecydowaną większością głosów 
przyjęte przez Sejm, w którym to debatowano nad 
tą ustawą przez kilka miesięcy. Prace nad tą ustawą 
nie zostały tam szybko przeprowadzone, tak jak to 
ma miejsce w Senacie. Wobec tego przedstawienie 
tego opinii publicznej jest bardzo ważne.

Ale ja chciałbym zapytać w szczególności o to, 
jakie rozwiązania ustawowe w ostatnich 2 latach były 

który będzie musiał się postarać o trafny opis tych 
działań. Dziękuję Wysokiej Izbie za wysłuchanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

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

Zgłosił się pan senator Jan Filip Libicki. Proszę 
bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senato-

ra sprawozdawcy. Na początku naszego dzisiejszego 
posiedzenia komisji rozmawialiśmy o tym, czy tę 
ustawę rozpatrywać, czy nie, ze względu na to, że 
była grupa osób niepełnosprawnych zainteresowa-
nych tymi pracami, wzięciem udziału w posiedzeniu 
naszej komisji, ale do tego nie doszło, a do tej pory 
był taki dobry zwyczaj, że osoby zainteresowane, 
zwłaszcza tą tematyką, brały udział w posiedzeniach. 
Chciałbym zapytać pana senatora, czy pan uważa, 
Panie Senatorze, że dobrze się stało, że te osoby nie 
wzięły udziału w tym posiedzeniu i czy nie lepiej by-
łoby np. przełożyć posiedzenie na taki czas, kiedy to 
te osoby miałyby możliwość wzięcia udziału w tych 
pracach. Pytam, bo – jak mówię – do tej pory taka 
dobra praktyka istniała i wszyscy się z jej stosowa-
niem zgadzaliśmy. Bardzo dziękuję.

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podzielam reflek-

sję pana senatora Libickiego, że niedobrze się stało, 
że przedstawiciele zainteresowanych organizacji nie 
mogli wziąć udziału w posiedzeniu naszej komisji. 
Niemniej ze względu na wagę spraw uważam, że jak 
najszybsze procedowanie nad tym rozwiązaniem 
prawnym, tak aby to jak najszybciej zostało wpro-
wadzone w życie, nas usprawiedliwia. To jest jedno 
usprawiedliwienie.

Drugie usprawiedliwienie jest takie, że ta nowe-
lizacja miała charakter propozycji rządowej i była 
konsultowana ze środowiskami osób niepełnospraw-
nych. Pan minister Michałkiewicz raczył przytoczyć 
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(senator A. Szymański) Druga bardzo ważna rzecz, bardzo oczekiwana 
przez środowisko osób niepełnosprawnych, to jest na 
pewno sprawa dotycząca zmian w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Art. 3 o tym mówi. Do tej 
pory kwota wolna od podatku była określana na pod-
stawie 12-krotności renty socjalnej. Wprowadzamy 
tutaj 2 zapisy. Zwalniamy z opodatkowania dodatek 
pielęgnacyjny. Kwota renty socjalnej plus dodatek 
w wysokości 153 zł przekraczały kwotę wolną i osoby 
niepełnosprawne nie mogły skorzystać z ulgi reha-
bilitacyjnej. To, że odstępujemy od wliczania zasił-
ku pielęgnacyjnego – tak samo alimentów na rzecz 
dzieci – do dochodów, zwalniamy go z traktowania 
jako dochód, powoduje, że osoby niepełnosprawne, 
osoby, które utrzymują się z renty socjalnej, będą 
mogły odliczać ulgę rehabilitacyjną.

W tym zapisie jest także to, że w roku podatko-
wym dochody wspomnianych osób niepełnospraw-
nych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty so-
cjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku 
podatkowego. Dlatego w grudniu, że waloryzacja 
rent jest w marcu. Tak więc jeżeli to było liczone za 
cały rok, to… Renta się w trakcie roku zmieniała, 
wysokość renty się zmieniała. I dlatego chcemy, żeby 
ta wysokość, 12-krotność była liczona od wysoko-
ści renty w grudniu. I wtedy to będzie bezpieczne, 
wtedy faktycznie uwzględnimy także zmiany wy-
sokości renty w trakcie roku. Jest to bardzo ważny 
przepis. I ten przepis, chciałbym zauważyć – to jest 
w art. 21 – stosuje się do dochodów uzyskanych od 
dnia 1 stycznia 2017 r. Śpieszyliśmy się bardzo, żeby 
to uchwalić przed końcem kwietnia, bo, jak państwo 
wiedzą, oświadczenia majątkowe składa się do końca 
kwietnia. Nie udało się, ale na ostatnim posiedze-
niu komisji sejmowej przedstawiciel Ministerstwa 
Finansów uspokoił osoby niepełnosprawne, że będą 
mogły złożyć korekty, że jest 5 lat na złożenie korekty. 
I tę ulgę rehabilitacyjną będą mogły odliczyć, będą 
mogły z niej skorzystać.

Ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, która 
była naprawieniem takiego wyraźnego błędu, któ-
ry został popełniony podczas nowelizacji ustawy 
w 2015 r. Polegało to na tym… To jest zmiana jede-
nasta: „w art. 25a w ust. 1 część wspólna otrzymuje 
brzmienie: «– pod warunkiem opłacenia tych skła-
dek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku»”. 
Chodziło o to, że do tej pory wniosek można było 
złożyć dopiero po opłaceniu… Szerzej powiem, bo 
jest to dosyć ciekawe. Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą, rolnicy, jeżeli byli osobami nie-
pełnosprawnymi, mogli złożyć wniosek o refundację 
składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopiero 
w momencie, kiedy dzień wcześniej te składki zostały 
opłacone. Często rolnik przyjeżdżał, opłacał składki 
i w tym samym dniu składał wnioski. Mamy około 
600 spraw wstrzymanych, bo PFRON na podstawie 

przyjmowane przez rząd i są wprowadzane w życie. 
Pytam o to w kontekście tego, że czasami pojawiają 
się tego rodzaju zarzuty, że dopiero w wyniku pro-
testu nastąpiło uaktywnienie rządu, jeżeli chodzi 
o osoby niepełnosprawne. A wiemy, że uchwalaliśmy 
bardzo wiele ustaw, które dotyczą tej problematyki. 
Uprzejmie proszę pana ministra o przedstawienie 
choćby hasłowo, jakie to były rozwiązania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 

Senatorowie! Oczywiście brak mojej wypowiedzi nie 
był wyrazem lekceważenia treści ustawy, bo ta ustawa 
jest ważna dla środowiska osób niepełnosprawnych. 
To był wyraz szacunku dla moich przedmówców, bo 
i senator sprawozdawca, i senator Rulewski bardzo 
szeroko powiedzieli, dlaczego ta ustawa jest ważna. 
I to był wyraz mojego szacunku dla moich przed-
mówców.

Pan senator zadał 2 bardzo ważne pytania. 
Pierwsze pytanie było o to, dlaczego ta ustawa jest 
ważna i pilna. Jeśli chodzi o tę ustawę, to – i o tym 
już była mowa – ona była bardzo szeroko konsul-
towana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. 
Od marca 2017 r. odbyły się 3 konferencje krajowe, 
ogólnopolskie, odbyło się 16 konferencji regionalnych, 
odbyły się 32 spotkania robocze ze środowiskami za-
interesowanymi konkretnymi rozwiązaniami. Wzięło 
w nich udział ok. 7 tysięcy osób niepełnosprawnych, 
ich rodzin i opiekunów. Wydaje się, że faktycznie 
to, co mogliśmy zawrzeć w tej ustawie, zostało za-
twierdzone, zaakceptowane i przedyskutowane ze 
środowiskiem osób niepełnosprawnych.

W tej ustawie są 3 ważne rzeczy i dlatego się cie-
szę, że jednak doszło do procedowania tej ustawy. 
Pierwsza rzecz. W ustawie są zapisy na temat kwot, 
które nie podlegają zajęciom komorniczym. W art. 5 
ustawy jest przejście z procentowego określania kwot 
na kwotowe wartości, a także coroczna waloryzacja 
tych kwot. Tak więc zwiększenie wysokości renty so-
cjalnej, zwiększenie wysokości tych świadczeń, które 
ostatnio miały miejsce, nie spowodują, że komornicy 
siądą na tych podwyższonych rentach socjalnych we 
wrześniu, tylko będą faktycznie zabezpieczone środ-
ki, wobec których komornicy nie będą mogli wszcząć 
egzekucji.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) było 14 tysięcy 796 zł. Wprowadziliśmy również 
zmiany w finansowaniu miejsc w środowiskowych 
domach samopomocy. W 2017 r. kwota dotacji wy-
nosiła 200% kryterium dochodowego, w roku 2018 
będzie ona na poziomie 230% kryterium dochodo-
wego. No, 1 tysiąc 438 zł na uczestnika powinno być 
w tym roku. To jest wyraźna różnica w stosunku 
do tego, co jeszcze niedawno było: 900, 1 tysiąc, 
1 tysiąc 100 w zależności od województwa. W tej 
chwili ta minimalna kwota jest już ustawowo okre-
ślona, a także powiązana z kryterium dochodowym 
dotyczącym świadczeń z pomocy społecznej i auto-
matycznie waloryzowana.

Bardzo ważną sprawą jest to, że w innych usta-
wach, które parlament zatwierdza, uchwala, także są 
specjalne rozwiązania dla osób i dzieci z niepełno-
sprawnością. Przypomnę, że w ramach 500+ kryte-
rium dla pierwszego dziecka z niepełnosprawnością 
jest o 50% wyższe – 1 tysiąc 200 zł, zamiast 800 zł. 
W 2017 r. 97% dzieci niepełnosprawnych skorzystało 
z 500+, tak że do rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym przekazana została kwota 1 miliarda 320 milio-
nów zł. To są kwoty, pieniądze, które trafiły do rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym, a których wcześniej 
nie było. To są całkiem nowe rozwiązania.

Spełniliśmy kilka postulatów, które były bardzo 
ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych. 
Jeżeli ktoś zrezygnował z pracy, żeby opiekować się 
niepełnosprawnym dzieckiem, i w pewnej chwili ta 
opieka jest już niepotrzebna z różnych powodów – no, 
już nie ma tego dziecka, którym się opiekowała taka 
osoba – automatycznie dostaje się prawo do zasiłku 
dla bezrobotnego albo prawo do świadczenia przed-
emerytalnego.

Wprowadziliśmy także bardzo ważną rzecz, 
która była kiedyś przez Trybunał Konstytucyjny 
podnoszona. Jeżeli w rodzinie jest dwoje albo wię-
cej dzieci niepełnosprawnych, to obydwoje rodzice 
mogą przejść na świadczenie pielęgnacyjne. Do tej 
pory było 1 świadczenie pielęgnacyjne, a w tej chwili 
i mama, i ojciec, jeżeli muszą opiekować się dwojgiem 
lub większą liczbą dzieci niepełnosprawnych, mogą 
z tego skorzystać.

No i powiem o tych ostatnich zmianach, o których 
państwo wiedzą, czyli o znacznym wzroście renty 
socjalnej w roku 2017 i 2018. Państwo wiedzą, że w tej 
chwili jest ona zrównana z minimalną rentą z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, z minimalną emeryturą. 
W ciągu 2 lat nastąpiło zwiększenie o 39,2% i to jest 
zmiana oczekiwana od wielu, wielu lat. Środowiska 
osób niepełnosprawnych o tym zrównaniu rent mó-
wiły wiele, wiele lat z tego względu, że nie były one 
w stanie zrozumieć, dlaczego renta socjalna to 84% 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Skąd 
te 84% się wzięło? W tej chwili to jest 100% i to jest 
na pewno zmiana oczekiwana.

tych zapisów, które zostały wprowadzone w 2015 r., 
musiał ukarać takie osoby, bo one wystąpiły z wnio-
skiem za wcześnie. Teraz ten zapis jest bezpieczny. 
Osoby będą mogły tego samego dnia opłacić skład-
ki i złożyć wniosek o refundację. A postępowania, 
które zostały wszczęte, zostały zawieszone do czasu 
uchwalenia tej ustawy. 600 osób czeka na zmianę 
w tej ustawie, żeby PFRON mógł rozstrzygnąć ich 
sprawy z korzyścią dla nich. Tak więc to, że ta ustawa 
dzisiaj jest uchwalana, jest bardzo, bardzo ważne.

I drugie pytanie pana senatora, też bardzo ważne. 
Oczywiście, chwalimy się, że przez ostatnie 2 lata wy-
daliśmy ponad 3 miliardy zł więcej na wsparcie osób 
niepełnosprawnych, ale to było związane z wieloma 
pracami prowadzonymi w Sejmie, ale także tutaj, 
w Senacie. Przede wszystkim wprowadziliśmy, jak 
państwo wiedzą, kompleksowy program wsparcia dla 
osób i rodzin osób niepełnosprawnych „Za życiem”. 
Ta ustawa, którą dzisiaj procedujemy, jest drugim 
etapem wprowadzania zmian, które dadzą możliwość 
realizacji tego programu „Za życiem”. Pierwsza usta-
wa weszła w życie 1 lipca 2017 r. Ona… Zaczęliśmy 
od dzieci, bo, jak wiadomo, dzieci potrzebują szybko 
udzielonego właściwego wsparcia, rehabilitacji, zabie-
gów, żeby ta niepełnosprawność była maksymalnie 
ograniczona. I oczywiście pierwszy etap wdrażania 
dotyczył ustawy, która pozwalała na wsparcie ko-
biet w ciąży i ich rodzin, wprowadzono koordyno-
waną opiekę nad kobietą w ciąży, ze szczególnym 
uwzględnieniem ciąży powikłanej, diagnostykę bez 
limitu i bez kolejki, opiekę paliatywną i hospicyjną. 
Do tej pory opieka paliatywna w hospicjach perina-
talnych była świadczona jako wolontariat i charyta-
tywna działalność, a w tej chwili ona jest kontrakto-
wana. Stworzyliśmy i rozbudowaliśmy sieć domów 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
wprowadziliśmy mieszkania chronione dla osób 
niepełnosprawnych, zwiększyliśmy finansowanie 
w środowiskowych domach samopomocy dla osób 
ze szczególnymi potrzebami – o 30% wyższa jest 
dotacja na te miejsca – dofinansowaliśmy asystentów 
rodziny w gminach, żeby mogli oni także wspierać 
rodziny z osobą niepełnosprawną, i utworzyliśmy 
ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze 
w powiatach. Tak, 311 z 380 powiatów podpisało umo-
wy i stworzyło takie ośrodki, tak więc tak naprawdę 
prawie wszystkie powiaty w tej chwili mają już takie 
ośrodki. W 2017 r. już 4 tysiące dzieci skorzystało ze 
wsparcia tych ośrodków, mimo że, tak jak mówiłem, 
ustawa weszła dopiero w połowie roku.

Oprócz tego ważną rzeczą, o której trzeba po-
wiedzieć, jest zwiększenie finansowania uczestni-
ków warsztatów terapii zajęciowej. Podnieśliśmy je 
w 2016 r. do kwoty 15 tysięcy 996 zł – wcześniej 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję bardzo…)

Panie Ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Senatorze, pan długo pracuje w tej działce 

i ja też długo w niej pracuję. Wiemy, jak zmieniła 
się sytuacja osób niepełnosprawnych przez ostatnie 
27 lat. Pamiętamy, gdzie kiedyś, że tak powiem, rezy-
dowali niektórzy niepełnosprawni – potrafili po 30 lat 
przebywać w szpitalach psychiatrycznych. O tym pa-
miętamy. Sytuacja osób niepełnosprawnych bardzo 
się zmieniła przez ostatnie 27 lat. Pamiętamy o tym, 
że zmieniły się potrzeby naszego społeczeństwa i tak-
że osoby niepełnosprawne mają dzisiaj inne potrzeby 
niż 27 lat temu, inne aspiracje, inne możliwości. One 
także chcą w pełni korzystać z tych warunków, które 
życie we współczesnej Polsce oferuje. I tutaj się zga-
dzamy. Ja uważam, że nigdy w pełni nie spełnimy 
potrzeb osób niepełnosprawnych, ale i innych obywa-
teli naszego kraju, bo te potrzeby ciągle się zmieniają.

Przechodzę do konkretnych pytań. Jeśli chodzi 
o odstąpienie od konkursu na prezesa Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
to jest to sprawa dosyć prosta. Zarząd jest 3-osobo-
wy, a ustawa mówi, że decyzję podejmuje zarząd. 
Konkurs po prostu trwa długo. Uważam, że nawet 
jeżeli osoba wygra konkurs i zostanie prezesem, ale 
nie spełni oczekiwań środowiska osób niepełno-
sprawnych, to zmiana na tym stanowisku powinna 
być szybka i nie powinna zaburzać funkcjonowania 
państwowego funduszu, bo ten fundusz jest zbyt waż-
ny dla osób niepełnosprawnych, dla pracodawców 
tych osób, dla rehabilitacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych.

Jeśli chodzi o oczekiwania zakładów aktywno-
ści zawodowej, to zdajemy sobie sprawę, że i WTZ, 
i ZAZ czekają na wsparcie, bo ich sytuacja jest 
trudna. Jednocześnie stanowią one bardzo moc-
ne ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Pani minister Rafalska 
przedstawiała wczoraj z panią minister Czerwińską 
informację na temat mapy drogowej budowy sys-
temów wsparcia osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. Do pakietu dotyczącego społecznej odpo-
wiedzialności wpisano zwiększenie finansowania 
zakładów aktywności zawodowej i wsparcie warsz-
tatów terapii zajęciowej. Wiemy, że to wsparcie jest 

No i powiem o tej ostatniej ustawie, która też jest 
ważna – patrzę na pana ministra Radziwiłła – czyli 
o zmianie dotyczącej specjalnego wsparcia dla osób 
ze znaczną niepełnosprawnością, jeśli chodzi o dostęp 
do rehabilitacji i usług medycznych, wyrobów me-
dycznych. To bardzo ważna zmiana, bo jeżeli robimy 
badania co do potrzeb osób niepełnosprawnych, to 
okazuje się, że dostęp do usług medycznych, dostęp 
do rehabilitacji jest wśród kilku najpotrzebniejszych 
spraw, na które osoby niepełnosprawne wskazują. 
Osoby te wskazywały także, że ten dostęp do reha-
bilitacji, dostęp do świadczeń medycznych, dostęp do 
wyrobów medycznych był utrudniony. Tak więc na 
pewno jest to ogromny krok w kierunku zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego osobom niepełnospraw-
nym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Mieczysław 

Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, słuchając pana, można by uznać, 

że osoby niepełnosprawne w Polsce nie mają powo-
dów do niezadowolenia, a tak nie jest. Każdy rząd 
coś robił, ale cały czas to jest za mało w stosunku 
do tego, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych.

A teraz pytania. Dlaczego zmieniacie państwo 
zasady powoływania prezesa PFRON i jaki chcecie 
uzyskać rezultat?

Drugie. Dlaczego mimo postulatów – mówił pan, 
że konsultowane to wszystko było i że spełnione zo-
stały oczekiwania partnerów społecznych – nie speł-
niono oczekiwań zarówno samorządów, jak i zakła-
dów aktywności zawodowej w zakresie możliwości 
uzyskiwania przez ZAZ dotacji podmiotowej?

I trzecie. Ta ustawa nowelizuje bardzo wiele ustaw. 
Prace nad nią to była okazja do tego, ażeby kilka 
rzeczy, które dotyczą osób niepełnosprawnych, tych 
najbardziej niepełnosprawnych, i ich opiekunów, 
wreszcie zrealizować. Jak wiemy, wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczący świadczenia pielęgna-
cyjnego nie został wykonany. Poprawkę tego typu 
wnosiła Platforma w Sejmie, ale poprawka ta została 
odrzucona. Jest od dawna postulowane, żeby pod-
wyższyć i zrównać zasiłek i dodatek pielęgnacyjny 
To również było postulowane – i to wychodziłoby na-
przeciw postulatom protestujących tutaj w parlamen-
cie – ale również nie zostało spełnione. Prosiłbym, 
żeby pan minister się do tych kwestii odniósł. Wtedy 
będziemy, że tak powiem, stali na realnym gruncie.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Jest to trudne, bo w Polsce jest 6 systemów orze-
kania. MON ma własny, MSWiA ma własny, oświata 
ma własny, KRUS ma własny. W naszym resorcie są 
2 systemy orzekania – orzekanie ZUS o niezdolności 
do pracy i orzekanie powiatowych zespołów o nie-
pełnosprawności.

Pracujemy także nad systemem orzekania 
o niesamodzielności. W Polsce niesamodzielność 
wiąże się nie tylko z niepełnosprawnością, ale 
także z wiekiem. Jest coraz większa liczba osób 
mających powyżej 90 i powyżej 100 lat, które 
także wymagają pielęgnacji i opieki. I chcemy 
uwzględnić te osoby w systemie, czyli powiązać 
finansowanie opiekuna… Chodzi o to, że on opie-
kuje się niepełnosprawnym, a ta niepełnospraw-
ność jest związana z niesamodzielnością. Takie 
osoby faktycznie wymagają pielęgnacji i opieki, 
często całodobowej. Takich osób jest dużo. Są to 
osoby całkowicie zależne od swoich opiekunów, 
które potrzebują 24-godzinnej pielęgnacji i opieki. 
O tym warto pamiętać. Te osoby nie protestują, 
bo nie ma ich jak razem z wózkami przywieźć 
do Sejmu. I o nich także rząd musi pamiętać. 
Niestety, musimy pamiętać o różnych grupach 
osób niepełnosprawnych, z różnymi potrzebami 
i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz nie-
samodzielności.

Jeśli chodzi o kwestię zasiłku pielęgnacyjnego 
i dodatku pielęgnacyjnego, to jest to ciekawe pyta-
nie. Od 2006 r. zasiłek pielęgnacyjny był niezwięk-
szany. Co 3 lata jest ustawowa weryfikacja tego 
zasiłku i w 2009 r., w 2012 r., w 2015 r. ówczesny 
rząd ustalił tę waloryzację na zero. On faktycznie 
nie został podniesiony. W 2006 r. było 153 zł i te-
raz też jest 153 zł. W tym roku w listopadzie jest 
ustawowy termin weryfikacji. Wiem, że wczoraj 
rząd tym się zajmował, bo będzie to konsultowane 
z Radą Dialogu Społecznego, i jakieś propozycje 
zostały już przygotowane. Na pewno nie będzie 
to zero, to mogę obiecać, że na pewno nie będzie 
to zero, a docelowo chcemy oczywiście zrównać 
zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem pielęgnacyjnym. 
Dodatek pielęgnacyjny jest do rent ZUS-owskich 
i on wynosi 215 zł. Kiedyś one były takie same, 
ale w ZUS jest waloryzacja świadczeń co roku i on 
poszedł w górę. Ten nasz, związany z rentami so-
cjalnymi, stoi w miejscu od 2006 r. Nie ukrywam, 
że jest to temat do dyskusji już poza tą salą. Bo 
gdyby co 3 lata był on waloryzowany, to oczywiście 
bylibyśmy w całkiem innej sytuacji.

Tak jak mówię, wiemy, że te 2 sprawy, czyli świad-
czenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnospraw-
nych i podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, są 
sprawami ważnymi. Wczoraj na posiedzeniu rządu 
te sprawy były dyskutowane i jakieś propozycje były 
zgłaszane. Dziękuję bardzo.

potrzebne. Pracujemy nad zmianą algorytmu, by 
mieć możliwość przekazania większych środków 
finansowych na zakłady aktywności zawodowej 
i warsztaty terapii zajęciowej.

Zmiany w systemie wsparcia są oczywiście cały 
czas wprowadzane. Jeśli chodzi o opiekunów, to, jak 
już wspominałem, wprowadziliśmy jeden z wyro-
ków Trybunału Konstytucyjnego – chodzi o podwójne 
świadczenie pielęgnacyjne. Pan senator pamięta, że to 
za naszych czasów Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
na to uwagę.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie świadczeń dla opie-
kunów, to pan senator też wie, kto wprowadził zapisy, 
zgodnie z którymi mamy w tej chwili co najmniej 
5 grup opiekunów.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wiemy też, kto 
to zaskarżył.)

Wiemy, kto zaskarżył waszą ustawę, ustawę, którą 
wprowadziliście. Trybunał doszedł do wniosku, że 
jest ona niekonstytucyjna.

W tej chwili – nie wszyscy państwo senatoro-
wie muszą o tym wiedzieć – jest specjalny zasiłek 
opiekuńczy dla osoby, która opiekuje się osobą nie-
pełnosprawną. Jest zasiłek opiekuńczy dla opiekuna 
dorosłej osoby niepełnosprawnej. Są tzw. emerytu-
ry EWK. Kiedyś, opiekując się niepełnosprawnym 
dzieckiem, trzeba było przepracować 20 lat, żeby 
przejść na wcześniejszą emeryturę. Teraz te osoby 
często zajmują się już dorosłym niepełnosprawnym 
dzieckiem, a ich emerytury są dużo niższe niż eme-
rytury opiekunów, którzy zrezygnowali z pracy i nie 
musieli pracować. Oni mają 1472 zł, a panie z EWK 
często mają 700–800 zł emerytury. To jest oczywiście 
trzecia grupa.

Czwarta to są świadczenia pielęgnacyjne, które 
faktycznie są teraz… To jest 1477 zł netto. Do tego 
są jeszcze składki. Jest to tak naprawdę świadczenie 
w wysokości płacy minimalnej. Jest to też waloryzo-
wane razem z płacą minimalną.

Świadczeń jest dużo. To, co mówi pan senator… 
Zgadzam się, że to jest sprawa pilna. Uważamy jed-
nak, że aby uporządkować system, tak docelowo, 
musimy przede wszystkim uporządkować orzecz-
nictwo. Zespół do spraw reformy orzecznictwa, do 
spraw przygotowania nowych propozycji, jeśli cho-
dzi o orzecznictwo, został powołany rok temu. Do 
końca kwietnia miał czas na przegląd orzecznictwa 
i przygotowanie nowych rozwiązań. Ten termin został 
przedłużony do końca czerwca, ale raport i propozy-
cje zmian są już opracowane. Członkowie zespołu 
mają czas do jutra, żeby zaopiniować przygotowane 
projekty, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. 
Na razie członkowie zespołu je opiniują i zgadzają 
się… Propozycje są przygotowane w 3 wariantach.
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Dziękuję za 

pytania i dziękuję za dobre słowo na początku.
Jeśli chodzi o ustawę, to pierwsze pytanie do-

tyczyło 600 milionów zł, które były przeznaczone 
na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Pan senator 
wie, bo przecież także uchwalacie ustawę budżetową, 
że w budżecie nie może być zaplanowanych środ-
ków na coś, co nie miało miejsca. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego nie został skonsumowany, czyli nie 
było uchwalonej ustawy, która by go realizowała. 
A w budżecie na 2016 r. zaplanowano, jak co roku, 
środki na realizację świadczeń rodzinnych. One za-
wsze są planowane w 2 kwotach – jedna w budżetach 
wojewodów, druga w rezerwie.

Jednocześnie 1 stycznia 2016 r. wchodziły w życie 
2 ustawy, które poprzedni rząd uchwalił, a na które 
nie zabezpieczył środków finansowych. Jedna to była 
ustawa „złotówka za złotówkę”. W świadczeniach 
z pomocy społecznej czy ze świadczeń rodzinnych, 
jeżeli ktoś przekraczał próg dochodowy, to wtedy 
obniżano mu świadczenie o kwotę różnicy, ale dalej 
dostawał świadczenie. Spowodowało to dodatkowe 
wydatki z budżetu, bo także te osoby, które wcze-
śniej nie były planowane, częściowo otrzymywały 
świadczenia.

Drugie rozwiązanie, też bardzo ciekawe, z którego 
pan minister Kosiniak-Kamysz był bardzo dumny, to 
zasiłek macierzyński – tak to się chyba nazywa – dla 
kobiet, które nigdy nie pracowały. Czyli np. kobie-
ty mieszkające na terenach wiejskich, które miały 
dziecko, przez rok mogły dostawać macierzyńskie 
świadczenie w wysokości chyba 1 tysiąca zł, mimo że 
wcześniej nie były ubezpieczone, nie odprowadzały 
składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzecia ważna rzecz albo już czwarta, Panie 
Senatorze, to to, że te moje informacje są także uzgod-
nione z departamentem zajmującym się świadcze-
niami rodzinnymi. Dyrektor jest ten sam, co wtedy, 
i naprawdę w tym departamencie ciągle są dokumenty 
potwierdzające, jak wyglądały negocjacje w sprawie 
budżetu na świadczenia rodzinne. I mogę pana za-
pewnić, że minister Szczurek nie wyraził zgody na 
to, żeby wprowadzić jakieś dodatkowe pieniądze na 
coś, co nie miało pokrycia w rzeczywistości, czyli 
na ustawę, której nie było. Nie ma takiej możliwości, 
Panie Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytań pana senatora Jana Filipa 

Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan tutaj mówił o plusach tej 

ustawy. One niewątpliwie są. Dla mnie takim naj-
ciekawszym rozwiązaniem są te kluby wsparcia przy 
warsztatach terapii zajęciowej. Czy to będzie skutecz-
ne, czy nie, to jest jakby kwestia odrębnej dyskusji, 
jednak niewątpliwie próba jakiegoś przywrócenia 
warsztatom terapii zajęciowej ich pierwotnej funkcji 
zasługuje na uznanie.

Chciałbym zapytać o 3 sprawy.
Pierwsza sprawa. Wracając do tego, co powie-

dział pan senator Augustyn, trzeba powiedzieć, że 
to jednak jest tak, że w projekcie budżetu na 2016 r., 
o ile wiem, było zaplanowane te 600 milionów zł na 
realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego doty-
czącego zrównania świadczeń dla opiekunów dzieci 
i dorosłych osób niepełnosprawnych. Co się stało 
w takim razie z tą kwotą? Jeśli pan mógłby powie-
dzieć… To jest pierwsza sprawa.

Sprawa druga to jest kwestia zakładów aktywno-
ści zawodowej. Wydaje mi się, że… Choć nie wiem 
tego tak do końca, ale jeżeli miałbym przypuszczać, 
kto dzisiaj chciał się dostać na posiedzenie komisji, 
to powiedziałbym, że właśnie środowiska zaintere-
sowane najbardziej funkcjonowaniem zakładów ak-
tywności zawodowej. To nie jest tylko kwestia dotacji, 
o której mówił pan senator Augustyn, choć to też, 
ale kwestia, że tak powiem, innego sformułowania 
ulg, których te zakłady mogą udzielać swoim koope-
rantom, jeżeli chodzi o wpłaty na PFRON. To budzi 
duże zaniepokojenie. Chciałbym zapytać, jak pan by 
do tego się odniósł.

I wreszcie kwestia trzecia. Pan powiedział na 
posiedzeniu komisji, że ta dwuinstancyjność, któ-
rą państwo wprowadzacie w przypadku decyzji 
administracyjnej wojewody i prezesa PFRON, jest 
oczekiwana przez pracodawców osób niepełno-
sprawnych. Otóż w czasie między posiedzeniem 
komisji a tą chwilą, w której to mówię, skontakto-
wałem się z przedstawicielami POPON i uzyska-
łem jednoznaczne stanowisko, że oni chcieliby, 
aby pozostał ten obecny sposób, że tak powiem, 
odwoływania się od decyzji prezesa PFRON i wo-
jewody. Chciałbym zapytać w związku z tym, skąd 
ta różnica stanowisk. Ja to mam tutaj, bo nawet 
mailem dostałem to stanowisko. Gdyby pan mógł 
wyjaśnić, skąd to się wzięło, byłbym zobowiązany. 
Bardzo dziękuję.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) (Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, mogę 
dopytać?)

Zapiszę pana, dobrze?
(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze.)
Żeby pan nie zdominował…
A teraz pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę 

uprzejmie.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, rozpatrujemy ustawę o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podkreślam te 
ostatnie 3 słowa. No, jest wiele pozytywnych zmian 
i jest również element korekty kodeksu pracy w zakre-
sie zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Czy mógłby pan powiedzieć, czy w ogóle w ustawie 
jest jakiś element jeszcze bardziej zachęcający do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym ciężko 
niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych pod 
względem intelektualnym? Bo wiadomo, że wśród 
bardzo wielu różnych rzeczy, na które zasługują osoby 
niepełnosprawne… Albo inaczej: to, czego obawiają 
się osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza ich opieku-
nowie, przede wszystkim ich rodzice, to jest to, co 
będzie się z tymi osobami niepełnosprawnymi działo 
wtedy, kiedy ich rodziców zabraknie. Jak ta sytuacja 
wygląda w ustawie? I ewentualnie, jeśli tego tu nie 
ma – bo ja tego nie dostrzegam – to czy jest jakiś plan 
dalszego uelastyczniania, że tak się wyrażę, uprzy-
jaźniania przepisów dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję bardzo…)

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, jest dokład-

nie tak, jak pan powiedział. Jedna z ważniejszych 
kwestii, o których mówią niepełnosprawni, to to, że 
chcą pracować. To im przywraca godność, to jest 
najlepsza forma rehabilitacji, to jest faktycznie szansa 
na w miarę możliwości niezależne życie. W ramach 
tej ustawy jest jedno rozwiązanie, które idzie w tym 
kierunku, czyli te kluby, o których mówił pan senator 
Libicki, przy warsztatach terapii zajęciowej. To ma 

Jeśli chodzi o ulgi i jeśli chodzi o ZAZ-y… 
W najbliższym czasie mamy zaplanowane spotkanie 
z przedstawicielami konwentu zakładów aktywności 
zawodowej, tylko chcemy już mieć przygotowane 
rozwiązania, jeśli chodzi o ich wspieranie.

A jeśli chodzi o ulgę, to przypomnę także tym 
senatorom, którzy nie pamiętają, że rząd Platformy 
i PSL chciał całkiem zlikwidować ulgi. Protest osób 
niepełnosprawnych spowodował, że jednak te ulgi 
zostały utrzymane, ale już w mniejszym procencie, 
w wysokości 50% ulg, które były wcześniej. I także 
jest zapis, że jeśli chodzi o korzystanie z ulg, to, żeby 
nie można było manipulować fakturami, może być 
wykorzystane tylko 50% wartości faktury. Weszło 
to w życie w lipcu 2017 r. Oczywiście monitorujemy 
dokładnie, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie za-
kładów aktywności zawodowej, na funkcjonowanie 
zakładów pracy chronionej. Uważamy, że faktycznie 
warto się temu przyjrzeć, bo tam, gdzie jest duża 
koncentracja osób ze znaczną niepełnosprawnością, 
ze specjalnymi schorzeniami… Warto pamiętać, że 
oni potrzebują szczególnej troski. Chodzi o to, żeby 
utrzymać miejsca pracy. Na pewno będziemy to ana-
lizować, ale, tak jak mówię, ustawa weszła niedaw-
no i potrzebujemy troszkę czasu, żeby faktycznie 
sprawdzić, jak to funkcjonuje, tym bardziej że ulgi 
przyznane wcześniej można było wykorzystywać 
jako prawa nabyte także po lipcu, więc tu jeszcze 
nie mamy pełnego obrazu.

Jeśli chodzi o decyzje administracyjne, to, tak jak 
mówię, one faktycznie wynikają z tego, że mamy 
bardzo dużo spraw, które toczą się latami. Pan sena-
tor może o tym nie wie. Zapraszam do ministerstwa, 
pokażę najdłużej leżące sprawy. Czy to wpływa na 
funkcjonowanie przedsiębiorców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne? Wpływa. Jeśli chodzi o to 
rozwiązanie, które tutaj proponujemy… Proponujemy, 
że jeżeli ktoś jest po decyzji prezesa PFRON nieza-
dowolony, może się odwołać jeszcze raz, z nowymi 
dowodami, albo może wprost złożyć skargę do wo-
jewódzkiego sądu administracyjnego. I wtedy oczy-
wiście sąd rozstrzygnie. Tak więc to jest na pewno 
skrócenie drogi.

A jeśli chodzi o POPON, to, Panie Senatorze, wi-
ceprezesem POPON jest do niedawna wicedyrektor 
mojego biura i on przygotowywał te rozwiązania. 
Tak więc jeżeli on teraz krytykuje, to jestem bardzo, 
bardzo zdziwiony. Bo pan dyrektor Kosiński właśnie 
przygotowywał te rozwiązania, o których pan mówi. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) niepełnosprawną do tego, żeby mogła funkcjonować 
w miejscu pracy, będzie ją także wspierał w sytu-
acjach kryzysowych, przygotuje współpracowników 
do tego, że będą pracować z osobą niepełnosprawną. 
Myślimy także o innych formach, np. o pracowni-
kach, którzy muszą pomóc w niektórych czynno-
ściach. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może sobie 
sama dostarczyć materiału, to może być pracownik, 
który donosi materiał czy odbiera wyprodukowane 
produkty. To jest taki wspomagający pracownik. To 
rozwiązanie często jest stosowane w spółdzielniach 
inwalidów czy w innych miejscach, w których pracują 
osoby ze znaczną niepełnosprawnością.

Tak więc zgadza się, pracujemy nad tym i pra-
cujemy nad tymi, którzy są trudno zatrudnialni. 
Jednocześnie dobra sytuacja na rynku pracy powodu-
je, że osoby niepełnosprawne w tej chwili zaczynają 
być atrakcyjnymi pracownikami. W wielu miejscach 
dyrektorzy, prezesi mówią, że chcą pracownika, czy 
on jest sprawny, czy niepełnosprawny, dla nich to 
nie ma znaczenia, czy informatyk jest sprawny, czy 
niepełnosprawny, to dla prezesa firmy informatycznej 
nie jest problem.

Oczywiście mamy także różne programy 
w PFRON, jest program „Student”, w ramach którego 
wspieramy studentów niepełnosprawnych, jest pro-
gram „Absolwent” oferujący wsparcie po ukończeniu 
studiów, tak aby te osoby były w stanie funkcjono-
wać po ukończeniu studiów, znaleźć miejsce pracy, 
funkcjonować w nowym miejscu pracy. Tak więc 
różne tego typu działania są podejmowane, one często 
nie wymagają zmian ustawowych i są realizowane. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński zadaje pytanie.

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

Pytanie pierwsze, szczegółowe, dotyczy tego, o czym 
pan mówił, tzn. refundacji składek. Zmienia się je-
den z zapisów ustawy, ale według art. 16 stosuje się 
go tylko jakby do… w tym brzmieniu jest: od dnia 
1 lipca 2016 r. Skąd wzięła się ta data? Czy nie lepiej 
by było zapisać, że według nowej ustawy stosuje się 
do wszystkich niezakończonych spraw? Dlaczego jest 
tu data graniczna, skąd ten 1 lipca 2016 r.?

I pytanie bardziej ogólne. Sam pan minister 
stwierdził, że po części przyczyną kłopotów, które 
teraz obserwujemy, tego napięcia jest po prostu nie-
rewaloryzowanie sum, które zapisane są w ustawach, 
czy to progów, czy to świadczeń określonych kwo-
towo. Czy nie uważa pan, że po prostu należałoby 

spowodować, że osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną nie będą się bały wyjść z warsztatu terapii 
zajęciowej, podjąć ryzyka zatrudnienia na otwartym 
rynku czy na chronionym rynku pracy, jako że taki 
klub będzie je w tym wspierał. Chodzi o to, że osoby 
opuszczające, np. ze względu na podjęcie zatrudnie-
nia, warsztat terapii zajęciowej będą korzystały ze 
wsparcia tzw. trenera. On, jako pracownik WTZ, do 
tej pory nie mógł wspierać osób, które opuszczały 
WTZ. Teraz osoby opuszczające WTZ będą mogły 
korzystać z usług klubu. I w ramach tego klubu ten 
trener, ten opiekun będzie mógł je wspierać, jeśli cho-
dzi o zafunkcjonowanie na rynku pracy. I także jeśli 
chodzi o kryzys, bo dla osób, o których tu mowa, 
często nawet zmiana miejsca pracy stanowi problem, 
taka osoba musi na nowo zaadaptować się do sytuacji. 
Tak więc te kluby to rozwiązanie zmierzające właśnie 
we wspomnianym kierunku.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Niedawno 
uchwalaliśmy zmianę ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych i tam wpisaliśmy taki przepis, że uczestnicy 
warsztatów będą mogli przez 15 godzin w tygodniu 
korzystać z praktyk u pracodawców. Żeby właśnie 
wcześniej mogli sprawdzić, czy dana praca to jest ta 
praca, która ich interesuje, czy ryzyko zafunkcjono-
wania na rynku pracy jest faktycznie tak duże, czy 
to jest tak groźne, jak się obawiają. Ale jednocześnie 
pracodawca będzie mógł się przyzwyczaić, przeko-
nać, że osoba niepełnosprawna często jest bardzo 
dobrym pracownikiem, mimo że ma specjalne po-
trzeby lub niekoniecznie standardowe zachowania, to 
jednak może być dobrym pracownikiem. Każda oso-
ba niepełnosprawna bardzo poważnie traktuje swoją 
pracę. Tak więc przez tych 15 godzin, do 6 miesięcy, 
z możliwością wydłużenia tego okresu, wspomnia-
ne osoby mogą korzystać z takich praktyk. I to jest 
następna kwestia.

Pan senator mówił także o ułatwieniach dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych. Chcemy dla tych… 
Wiemy, że gdy w rodzinie jest osoba niepełnospraw-
na, to cała rodzina musi się włączać w proces opieki 
nad tą osobą. Dlatego wprowadzamy ułatwienia dla 
opiekunów, elastyczny czas pracy, telepracę, tak aby 
mogli oni godzić opiekę z aktywnością zawodową.

I ostatnia rzecz. Wczoraj, gdy panie minister 
Rafalska i minister Czerwińska prezentowały mapę 
drogową następnych działań, działań, które będą 
podejmowane w najbliższym czasie, wymieniły też 
zatrudnienie wspomagane. My już piszemy tę ustawę. 
Ustawa o zatrudnieniu wspomaganym przygotowy-
wana jest właśnie dlatego, że osoby niepełnosprawne 
często potrzebują wsparcia, żeby zacząć funkcjono-
wać na rynku pracy. Pomóc im może np. trener pra-
cy, który przygotuje miejsce pracy, przygotuje osobę 
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(senator J. Czerwiński) re muszą przyjechać, a nie chcą przyjeżdżać 2 razy. 
Przyjeżdżają więc jednego dnia, opłacają składki, 
składają wniosek. To chodzi o te osoby i o te pra-
wie 600 spraw, które są w tej chwili w PFRON i są 
zawieszone, czekają na uchwalenie tej ustawy, ale 
dotyczą także spraw, które miały miejsce wcześniej. 
Stąd ta data.

Drugiego pytania nie zapisałem…
(Senator Jerzy Czerwiński: Chodzi o to, żeby wystę-

pujące w ustawie poziomy odniesienia czy jakieś zaporo-
we… czy ewentualnie świadczenia określać procentowo, 
w stosunku np. do najniższej emerytury, najniższej pen-
sji, średniego uposażenia, ale nie kwotowo. Bo kwoty to 
trzeba rewaloryzować, a gdyby je w ten sposób zapisać, 
to one by się samoczynnie rewaloryzowały.)

Dziękuję bardzo.
To, co pan senator mówi, jest ważne, ale musimy też 

pamiętać o tym, że ustawy, które rodzą skutki finan-
sowe, muszą być wspólnie ustalane w ramach uzgod-
nień międzyresortowych z Ministerstwem Finansów. 
A Ministerstwo Finansów woli jednak rozstrzygnięcia 
kwotowe, z tego względu, że planujemy budżet roczny, 
a jeżeli coś jest określone procentowo, to automatycz-
nie się to waloryzuje i automatycznie wchodzi w bu-
dżet jako wydatki sztywne. Tak że to jest oczywiście 
związane bardziej z filozofią funkcjonowania budżetu 
i planowania budżetu niż z naszymi rozstrzygnięciami.

Ciekawy jest zapis i to, co pan senator powie-
dział… Jeśli chodzi o zapisy dotyczące egzekucji, 
to tutaj są właśnie kwoty. Z określania procentowe-
go przeszliśmy na kwotowe z tego względu, że gdy 
były to wielkości procentowe, to podwyższenie renty 
socjalnej powodowało, że kwota, która podlega egze-
kucji komorniczej, automatycznie wzrastała. A więc 
tutaj zmieniliśmy zapisy na kwotowe jako bezpiecz-
niejsze, ponieważ faktycznie daje to gwarancję, że 
kwoty, które powinny być wyłączone z egzekucji 
komorniczej, będą wyłączone.

To są sprawy bardziej techniczne… Ale tam, gdzie 
to jest możliwe, próbujemy też wpisywać mechani-
zmy waloryzacji, tak żeby te wielkości były waloryzo-
wane. Bo, tak jak pan senator mówił, często się o tym 
zapomina i pewne świadczenia są latami niepodno-
szone. Wprowadziliśmy m.in. element waloryzacji fi-
nansowania z budżetu – mówiłem tutaj o tym – miejsc 
w środowiskowych domach samopomocy, bo tam też 
to stało i zaczęły się wyłaniać różnice wynikające 
z tego, że niektórzy wojewodowie coś dokładali, inni 
nie, a nie było automatycznej waloryzacji, więc ci pro-
wadzący środowiskowe domy samopomocy zaczęli 
mieć problem z płacami dla pracowników. Minimalna 
pensja rosła, a finansowanie pozostawało na podob-
nym poziomie. A więc tam, gdzie to jest możliwe, 
staramy się coś takiego robić, Panie Senatorze.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

przejść z takiego kwotowego określania wysokości 
czy poziomu konkretnego świadczenia na system pro-
porcjonalny, odnoszący się do najniższej emerytury 
bądź, nie wiem, średniej płacy czy najniższej płacy? 
Wtedy te kwoty byłyby automatycznie rewaloryzo-
wane, nie musielibyśmy borykać się z każdorazowy-
mi zmianami wynikającymi po prostu ze wzrostu 
gospodarczego.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Panie 
Marszałku, Panie Senatorze, już sprawdzam. Chodzi 
o te kwoty wolne, które wchodzą w życie 1 lipca 
2018 r.? To o tym była mowa, tak?)

Nie, Panie Ministrze. Chodzi o art. 16. Nowy spo-
sób opłacania składek ma obowiązywać tych, którzy 
jakby zostali… Ten nowy warunek opłacania składek 
stosuje się od 1 lipca 2016 r. Dziwna jest ta data, bo to 
są 2 lata praktycznie, a składki są wymagane chyba 
przez 5 lat. No, nie wiem. Skąd się wzięła ta data?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Już mówię. Tak jak mówiłem, w 2015 r. została 

wprowadzona zmiana w ustawie o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej, mówiąca, że osoby niepeł-
nosprawne prowadzące działalność gospodarczą, 
w tym rolnicy, mogą korzystać z refundacji składek 
na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale żeby móc 
skorzystać z refundacji, to dzień wcześniej muszą 
opłacić składki. Czyli PFRON sprawdzał… Wtedy 
nie był w stanie tego sprawdzić, teraz już jest w sta-
nie, bo ma połączenie, ma systemy informatyczne 
łączące z ZUS. Ktoś pisał więc oświadczenie, że 
opłacił składki, i składał wniosek o refundację. Ale 
ustawa była źle napisana, bo mówiła, że najpierw 
trzeba opłacić składki, a dopiero po tym można wy-
stępować z wnioskiem. Czyli można było dopiero 
dzień później wystąpić z wnioskiem. A bardzo wielu, 
którzy korzystali z tego czy mogli skorzystać z tego 
zwolnienia, przyjeżdżało, opłacało składki i tego sa-
mego dnia składało wniosek. Gdy to wyszło, PFRON 
musiał wszcząć postępowania, zażądać zwrotu i uka-
rać te osoby. Ale ponieważ od pół roku proceduje-
my tę ustawę, to PFRON zawiesił te postępowania. 
Postępowania, które dotyczyły tego okresu, od 1 lipca 
2016 r. do dzisiaj, są nierozstrzygnięte, one są zawie-
szone. I w PFRON czekają na to, byśmy uchwalili tę 
ustawę. Jeżeli uchwalimy tę ustawę, to oni już będą 
rozstrzygać zgodnie z przepisami, które są tutaj, tj. 
że będzie można tego samego dnia zapłacić składki 
na ZUS i złożyć wniosek. To jest dla tych osób, któ-
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jąc o projekcie ustawy, rozstrzygnąć. Na pewno jest 
coś takiego w myśleniu o niepełnosprawności, że 
niepełnosprawni chcą być pełnoprawnymi obywa-
telami naszego społeczeństwa, korzystać ze wszyst-
kich praw. Zrównaliśmy w tej chwili rentę socjalną 
z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i z najniższą emeryturą. Więc ustawiliśmy 
tych niepełnosprawnych, którzy z przyczyn od nich 
niezależnych nie mogą podjąć zatrudnienia, na podob-
nym poziomie jak osoby, które pracują, które opłacają 
składki, które uzyskały emeryturę na najniższym 
poziomie czy najniższą rentę z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Jednak, tak jak pan senator powiedział, system 
różnego rodzaju kwoty wolnej od podatku, różnego 
rodzaju ulg – mam nadzieję – rekompensuje osobom 
niepełnosprawnym to, że ich dochód jest na poziomie 
najniższej emerytury czy renty. Jednak z niepełno-
sprawnością często związane są dodatkowe wydatki 
i wydaje mi się, że troszkę próbujemy to rekompenso-
wać w inny sposób. Jest to temat bardziej generalny 
– to, w jakim stopniu te osoby powinny być obciążane 
podatkiem, ale chyba, tak jak mówiłem, jest to temat 
na inną dyskusję.

Jeśli chodzi o zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pie-
lęgnacyjny, to ma on taki charakter, o jakim tutaj 
przed chwileczką mówiliśmy.

Jeśli chodzi o dzieci, to wiadomo, że rodzice 
z dzieckiem niepełnosprawnym mają troszkę inne 
potrzeby i inne wydatki. I wtedy do zasiłku rodzin-
nego jest też dodatek ze względu na niepełnospraw-
ne dziecko. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to opieka 
nad nimi także wymaga dodatkowych środków fi-
nansowych. I ten zasiłek pielęgnacyjny miał taki 
charakter, tak gdzieś jest zapisane, że on ma być 
na zwiększone koszty poniesione w związku z pie-
lęgnacją osoby niepełnosprawnej, opieką nad nią. 
Zgadza się, że on przez lata nie był podwyższany 
i stracił swój charakter. 153 zł w dzisiejszych cza-
sach faktycznie znaczy co innego niż w 2006 r., bo 
wtedy był on ostatni raz podwyższany. Ja uważam, 
że różnego rodzaju świadczeń jest sporo i wpro-
wadzanie następnych jeszcze bardziej zaburzy ten 
system i go skomplikuje. Łatwiej przywrócić sens 
tym wcześniejszym zapisom. A więc ja uważam, 
że ten zasiłek rehabilitacyjny powinien faktycznie 
kompensować te wyższe wydatki związane z nie-
pełnosprawnością, ale pewno w tej chwili, tak jak 
pan senator powiedział, on tej funkcji nie spełnia. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze było… 
Przepraszam.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Ministrze, za ustawę, dziękuję za 

zrozumienie w kwestii turnusów rehabilitacyjnych, 
za otwartość w zakresie różnego rodzaju świadczeń. 
Ale, proszę, niech pan nie idzie drogą wyrównywania 
zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, 
bo jest to sztuczna konstrukcja. To jest taki najbliż-
szy cel w ustawie, do tego dążymy, a potem znowu 
zobaczymy. Raczej bym prosił o to, żeby reformować 
zasiłek pielęgnacyjny jako podstawową instytucję 
powszechną, dla wszystkich. 

Ale teraz pytania. Czy nie uważa pan, że – wśród 
tego zamieszania, różnych głosów – powinno się po-
dzielić działania, w tym finansowe, na świadczenia 
socjalne, czyli bierne, i aktywne, czyli aktywizują-
ce do różnych działań, pracy, uczestnictwa? To po 
pierwsze.

Po drugie, padają postulaty, żeby w przypadku 
renty socjalnej znieść podatek. Pan premier mówi 
w tym momencie – przywołuję go – o funduszu so-
lidarnościowym… No, można to wyrazić za pomocą 
ogólnej formuły podatku, właśnie likwidując podatek, 
zwłaszcza że od podatku oczywiście się odpisuje tę 
kwotę wolną, można korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. 
Zatem czy nie prościej byłoby – i czy przeprowa-
dzili państwo kalkulację – zrezygnować z podatku 
od renty socjalnej? To 180 zł, ale to jest niepełne, 
to nie jest prawdziwe, bo zależy, jaka jest podstawa 
i czy są ulgi. Ale to daje odbicie realne czy też rze-
czywiste… Przecież renta socjalna kiedyś w ogóle 
nie była traktowana jako dochód, jej nie można było 
sobie wypracować bądź stracić. Ona po prostu jest 
świadczeniem socjalnym i jako takie nie może być 
przedmiotem prawa podatkowego. I stąd pytanie: czy 
państwo to rozważali?

I wreszcie jest jeszcze zagadnienie, o którym wła-
śnie mówiłem – reforma tego dodatku… przepraszam, 
zasiłku pielęgnacyjnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! No, ważne 

kwestie, ale takie, które chyba jest trudno, dyskutu-
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trybunału, w związku z tym tych pieniędzy nie można 
było uruchomić, więc przeznaczyliście je państwo 
na realizację innych ustaw z tego zakresu. Tak to 
rozumiem. Rozumiem, że dobrze… Tak zrozumiałem 
pana tok myślenia. I to jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz jest następująca. Jeżeli chodzi o pro-
gram 500+, to rodziny, które mają dzieci z orzecze-
niami o niepełnosprawności, dostają w ramach tego 
programu środki już na pierwsze dziecko, ale to nie 
dotyczy dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawno-
ści. Moje pytanie jest takie: czy państwo zamierzacie 
coś z tym zrobić, czy nie? Jak to będzie wyglądało 
w przyszłości?

I wreszcie trzecie pytanie. Ja bardzo doceniam, 
że państwo wzięliście się za kwestię uporządkowania 
orzecznictwa. To jest rzeczywiście olbrzymi obszar 
i uporządkowanie go nie jest łatwe. Niewątpliwie to 
jest pierwszy krok do tego, żeby zrobiwszy to, pokusić 
się o napisanie nowej ustawy o rehabilitacji, już mniej 
w kontekście instrukcji obsługi państwowego fundu-
szu, a bardziej w kontekście ONZ-owskiej konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych. Chciałbym zapy-
tać, czy macie państwo takie plany. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, pozwolę sobie 

od razu odpowiedzieć. Jest dokładnie tak, jak pan 
senator mówił, jeśli chodzi o budżet. W budżecie nie 
ma zaplanowanych środków na konkretne ustawy. 
W budżecie jest pozycja dotycząca świadczeń rodzin-
nych, czyli na te świadczenia jest zaplanowana pewna 
kwota. I tych świadczeń rodzinnych jest bardzo dużo, 
są one różne, ale kwota jest jedna. Oczywiście ona 
tak naprawdę jest wyliczana na podstawie kosztów 
dotyczących poszczególnych ustaw czy poszczegól-
nych świadczeń, nie ma natomiast rozdzielenia tego 
w budżecie, jest tam jedna kwota na świadczenia ro-
dzinne. Ona była troszkę wyższa niż w 2015 r., niż 
planowana na 2016 r., ale, tak jak mówię, poprzedni 
rząd zostawił 2 ustawy, na które nie zabezpieczył 
środków finansowych, musieliśmy więc także w ra-
mach aktualizacji i zmian budżetu dokładać środki 
do świadczeń rodzinnych. Jednak na pewno nie ma 
możliwości, żeby minister wyciągnął 600 milionów 
ze świadczeń rodzinnych i schował do kieszeni. Takiej 
możliwości nie ma. Pani minister Rafalska ma także 
dokumenty, które pokazują, że minister Szczurek nie 
przewidywał środków finansowych na wykonanie 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Jeśli chodzi o 500+ – to się łączy z tym trzecim 
pytaniem – to tak jak mówię, poczekajmy na reformę 
orzecznictwa. Jak pan senator wie, jeśli chodzi o lekki 

Senator Jan Rulewski:

Jeszcze było pytanie o to, czy w ramach porząd-
kowania itd. nie należałoby jednak podzielić środków 
i pieniędzy na działania bierne, czyli socjalne, zasiłki 
etc.…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Tak.)

…i na działania aktywne, wspierające włączanie 
do społeczeństwa; chodzi o pracę, kulturę, uczestnic-
two w życiu społecznym.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam pana senatora. To pytanie padło, ale 

odpowiadając na pozostałe pytania, zapomniałem 
o nim. Wydawało mi się ono ważne, tak że dobrze, 
że pan senator je powtórzył. Jest dokładnie tak, jak 
pan senator powiedział. Uważam że te 2 rzeczy trze-
ba różnicować. One powinny mieć inny charakter 
i powinno być widoczne, że one mają inny charakter. 
Wczoraj pani minister Rafalska przedstawiła mapę 
drogową i tam nacisk był położony właśnie na te ak-
tywne formy. Jeśli chodzi o fundusz solidarności, 
który pani minister Czerwińska będzie budować, to 
on także ma wspomagać aktywne formy działania, 
jeśli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych. 
Działania socjalne nie były przedstawione wczoraj 
w ramach mapy drogowej. One były wczoraj oma-
wiane na posiedzeniu rządu. Tam dyskutowano o tych 
działaniach, które z ustaw wynikają i które w tym 
roku powinny być realizowane. Tam padły propozy-
cje, które później będą dyskutowane z Radą Dialogu 
Społecznego, jeśli chodzi o tę bardziej socjalną część, 
która – uważam – powinna być finansowana z budże-
tu jako coś, co jest oczywiste i co należy się osobom 
niepełnosprawnym, bo ustawodawca tak zdecydował. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, ja jeszcze wrócę do tego wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego opiekunów 
dorosłych osób niepełnosprawnych. Ja rozumiem, 
tak jak pan powiedział, że pieniądze były, ale nie 
była uruchomiona ustawa, która realizuje ten wyrok 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję panu marszałkowi, dziękuję tym, którzy 
wzięli udział w dyskusji i zadawali pytania.)

(Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Chciałbym odnieść się do kwestii atmosfery, jaka 

panuje, i do tego wniosku, który złożono w imie-
niu klubu opozycyjnego, Platformy Obywatelskiej, 
aby nie procedować tej ustawy podczas dzisiejszego 
posiedzenia Senatu. Jestem bardzo zdziwiony tym 
wnioskiem, dlatego że w swojej argumentacji pan 
senator Augustyn podał, że powodem… Pan senator 
zaproponował, żeby komisja zebrała się raz jeszcze, 
razem z partnerami społecznymi, z przedstawiciela-
mi osób niepełnosprawnych, tak żeby odbyć debatę 
i żeby przedstawiciele osób niepełnosprawnych mogli 
w niej uczestniczyć.

Chciałbym najpierw zaznaczyć bardzo wyraź-
nie, że podczas niemal 3 lat pracy Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas rozmaitych 
posiedzeń, czy to w przypadku osób niepełnospraw-
nych, jeśli to ich dotyczyła tematyka, czy to w przy-
padku przedstawicieli rozmaitych innych grup, jeśli 
posiedzenie dotyczyło innych kwestii, komisja była 
zawsze niezmiernie otwarta. I dotyczy to wszyst-
kich senatorów, czy z Platformy Obywatelskiej, czy 
z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj standard jest jeden: 
chcemy wysłuchiwać opinii innych osób, chcemy brać 
ich opinie pod uwagę.

Niewątpliwie również w dniu dzisiejszym tak 
było. Kiedy prowadziłem posiedzenie komisji, po-
informowałem, że wydałem takie polecenie sekreta-
riatowi komisji, aby w miarę możliwości umożliwić 
przybycie przedstawicieli osób niepełnosprawnych, 
jeżeli tacy są w biurze przepustek. Okazało się, że są 
utrudnienia, ale nie było to winą komisji.

Warto sobie odpowiedzieć, czym to jest spowo-
dowane. Jest to w moim przekonaniu spowodowane 
tą akcją, która ma miejsce w parlamencie, w Sejmie, 
tym protestem osób niepełnosprawnych, który ko-
lejny dzień trwa. Trzeba powiedzieć, że skutki tego 
protestu są bardzo różne. Ten protest powoduje ob-
ostrzenia w zakresie wejścia do budynku sejmowego 
i senackiego, co dotyka też rozmaitych zaproszonych 

stopień niepełnosprawności, to wśród osób niepełno-
sprawnych on jest dyskusyjny. I także przez środowi-
sko osób niepełnosprawnych i ekspertów często jest 
podważane, czy faktycznie osoby z lekkim stopniem 
niepełnosprawności wymagają specjalnego wsparcia. 
Pamiętamy jednak o tym, że w przypadku dzieci nie 
wydaje się orzeczeń, jeśli chodzi o te stopnie, orzeka 
się tylko o niepełnosprawności. I wszystkie dzieci 
z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać 
z 500+.

Jeśli chodzi o ustawę o rehabilitacji… To bardzo 
ważne pytanie, Panie Senatorze. Ja nie ukrywam, że 
z jednej strony orzecznictwo, jak uważam… Mam 
nadzieję, że za chwileczkę będziemy mogli o nim 
dyskutować, tj. o nowych propozycjach czy nowych 
rozwiązaniach, jeśli chodzi o orzecznictwo. Z drugiej 
strony sytuacja na rynku pracy powoduje to, że pewne 
instrumenty z rehabilitacji zawodowej przestały od-
grywać taką rolę, jaka była zaplanowana. Jeśli chodzi 
o zmiany w technologii, jeśli chodzi o możliwości 
funkcjonowania na rynku pracy, jeśli chodzi o wspie-
ranie zatrudniania osób niepełnosprawnych, to nale-
ży to wszystko w tej chwili, jak uważam, przejrzeć, 
przemyśleć i się zastanowić, czy to nie powinno być 
inaczej zapisane. Najlepszy przykład stanowi pan se-
nator – wielu ludzi o osobach z niepełnosprawnością 
pana senatora uważa, że są tak niepełnosprawne, że 
powinny tylko… że na pewno nie powinny praco-
wać. A wśród naszych kolegów mamy jeszcze pana 
europosła Plurę, który jest naprawdę bardzo niepeł-
nosprawną osobą, a funkcjonuje jako europoseł, i to 
dobrze funkcjonuje. A więc w dzisiejszym świecie 
niepełnosprawność w zależności od predyspozycji 
psychicznych, od wykształcenia, od różnych warun-
ków powoduje, że osoby te bardzo różnie funkcjonują 
na rynku pracy. I na pewno dotychczasowe instru-
menty niekoniecznie mają dalej takie samo uzasad-
nienie, jakie miały poprzednio.

I ostatnia sprawa, o której warto powiedzieć. 
Wczoraj dyskutowaliśmy na temat orzecznictwa. 
Dyskutowaliśmy także o przywróceniu należnej 
rangi kompleksowej rehabilitacji, o polskiej szkole 
kompleksowej rehabilitacji, która faktycznie czę-
sto jest stosowana na świecie, a w Polsce została 
rozdzielona. I czym innym jest diagnostyka, czym 
innym – interwencja medyczna, czym innym – re-
habilitacja medyczna, czym innym – rehabilitacja 
zawodowa, a to często musi się odbywać w tym 
samym czasie oraz musi być faktycznie komplekso-
we i dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
niepełnosprawnej. Tak że uważam, że warto zrobić 
przegląd, czy te instrumenty rehabilitacji zawo-
dowej, które w tej chwili wynikają z ustawy, mają 
dalej uzasadnienie.
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(senator A. Szymański) powinny być prowadzone na każdym etapie prac. 
Sytuację w Senacie traktuję jako sytuację zupełnie 
nadzwyczajną, która w przyszłości zapewne nie bę-
dzie mieć miejsca.

Tak jak mówię, w Sejmie konsultacje miały miej-
sce i ustawa została przyjęta bez głosów sprzeciwu 
przez zdecydowaną większość posłów. Nadto, jak 
informował przed chwileczką minister, ale mówio-
no o tym również na posiedzeniu komisji, ustawa 
była konsultowana w wielu miejscach, w tym na 
dużych konferencjach krajowych. Brano pod uwagę 
głos przedstawicieli osób niepełnosprawnych. Żałuję 
bardzo, że na tym ostatnim etapie nie było to moż-
liwe, ale wyjaśniłem, czym to, moim zdaniem, było 
spowodowane. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Trochę poobijany, w sensie absolutnie dosłownym, 

przez Straż Marszałkowską przychodzę tutaj, żeby za-
brać głos w sprawie osób niepełnosprawnych. Razem 
z panem senatorem Klichem próbowaliśmy wprowa-
dzić do parlamentu osobę niepełnosprawną, panią 
prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janinę Ochojską. 
Stosunek do niej, uniemożliwienie jej wejścia na te-
ren parlamentu, pójścia do osób protestujących, rów-
nież niepełnosprawnych, dowodnie świadczy o tym, 
że niepełnosprawni nie są traktowani jak partner 
w rozwiązywaniu ich własnych problemów, ich 
trudnych spraw. To jest niegodziwe, że taka sytuacja 
towarzyszy naszym obradom. To jest nieracjonalne.

To, że nie wpuszczano partnerów społecznych na 
obrady komisji, nie powinno się zdarzyć, zwłaszcza 
że są to osoby niepełnosprawne. Nawet jeżeli istnieją 
jakieś wątpliwości i zagrożenia, to przecież każdy 
z nas, Panie Marszałku, może sobie wyobrazić wie-
le rozwiązań, które zapewniłyby bezpieczeństwo, 
spokój i uczestnictwo w obradach osobom niepełno-
sprawnym. Kwitując tę część mojego wystąpienia, 
chcę zapytać, czego się państwo boicie. Kogo się 
państwo boicie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Niepełnosprawnych.)
Osób niepełnosprawnych? Na wózkach? Takiej 

„demagogii”, którą w tej chwili uprawia pani Janina 
Ochojska przed parlamentem? To jeszcze trwa.

Szanowni Państwo, trzeba rozmawiać. Trzeba 
chcieć rozmawiać, trzeba słuchać i na miarę moż-
liwości wychodzić naprzeciw potrzebom. Te osoby 
mają bardzo zróżnicowane potrzeby, tak samo jak 

gości. Ten skutek powinien być brany pod uwagę 
również przez opinię publiczną, a także przez osoby 
protestujące, dlatego że to jest skutek, który bardzo 
wyraźnie utrudnia w dniu dzisiejszym konsultacje 
z osobami, które reprezentują osoby niepełnosprawne. 
W ubiegłym tygodniu jedno z posiedzeń komisji, też 
dotyczące osób niepełnosprawnych, dotyczące innych 
bardzo ważnych kwestii, zostało odwołane, dlatego że 
przedstawiciele osób niepełnosprawnych nie zostali 
wpuszczeni do Sejmu. To nie jest wina komisji, która 
nie ogranicza wejść do Sejmu. To jest spowodowane 
tą sytuacją, tym protestem, który trwa.

I jeśli proponuje się, aby przesunąć obrady, tak 
żeby uczestniczyły w nich osoby niepełnosprawne, to 
nasuwa się pytanie: na kiedy? Czy na jutro, czy na za 
2 dni, czy na za tydzień? Przecież osoby, które prote-
stują, mówią, że będą tutaj, dopóki ich postulaty nie 
zostaną literalnie, tak jak sobie tego życzą, spełnione, 
a więc być może zostaną tu w dłuższym przedziale 
czasu. Co to oznacza? To oznacza, że gdybyśmy za-
stosowali tę metodę, przepisy, które generalnie, na tej 
sali również, uznajemy za bardzo dobre, za bardzo 
ważne dla osób niepełnosprawnych – one są ocze-
kiwane w zdecydowanej większości – byłyby prze-
suwane w czasie, jeżeli chodzi o ich wprowadzenie 
w życie. Każdy dzień ma tu znaczenie, w związku 
z tym prosiłbym, żebyśmy brali to pod uwagę.

Inną kwestią jest argumentacja, że komisja po-
winna raz jeszcze to rozważyć. Chciałbym zaznaczyć 
z całą mocą, że komisja zebrała się niemal w całym 
składzie – nie było tylko 1 osoby – i w zdecydowanej 
większości opowiedziała się za przyjęciem tej ustawy 
bez poprawek, i to po wnikliwej, długiej dyskusji, po 
wyjaśnieniach ze strony obecnego tu ministra, który 
reprezentował w tej sprawie rząd. Komisja podjęła de-
cyzję, która jest niekwestionowana, która jest zgodna 
z regulaminem. Nie ma takiej możliwości, aby komi-
sja, która podjęła już decyzję, wracała do tej samej 
sprawy, tylko w rozszerzonym składzie. Chciałbym to 
bardzo wyraźnie podkreślić: naszą wolą zawsze była 
praca z zainteresowanymi stronami, w tym wypadku 
z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. Jest to 
utrudnione, jak powiedziałem, przez trwający protest. 
Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę.

Proszę państwa, jako prowadzący dzisiejsze po-
siedzenie komisji rodziny i polityki senioralnej uwa-
żałem, że należy to powiedzieć, że należy pokazać 
szerokie konsekwencje tego protestu, jak również 
przesuwania decyzji w tej sprawie.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że ustawa była 
procedowana w Sejmie przez kilka miesięcy w 3 czy-
taniach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele osób 
niepełnosprawnych. Tak więc to nie jest tak, że by-
łaby to pierwsza okazja… Oczywiście konsultacje 



305

60. posiedzenie Senatu w dniu 16 maja 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

(senator M. Augustyn) sprawa to była wielka bolączka. Wielka szkoda, że 
dotyczy to tylko opiekunów tych, u których niepełno-
sprawność powstała przed osiemnastym rokiem życia. 
Tak że prawie 60% opiekunów, którzy łączą pracę 
zawodową z opieką, niestety to nie dotyczy. Szkoda, 
zwłaszcza że akurat ten elastyczny czas pracy nie 
jest związany z kosztami. Czemu tego nie robimy? Ja 
mogę o tym powiedzieć, bo negocjowałem podobne 
rozwiązania – one są, że tak powiem, w mojej ustawie 
– z pracodawcami. Oni gotowi byli się na to godzić, 
bo rozumieli, że coraz więcej starszych pracowników 
potrzebuje dzisiaj elastycznego czasu pracy. Oni chcą, 
żeby ci pracownicy do nich wrócili, tak żeby nie utra-
cili tego…. Panie Ministrze, to mogło się tu znaleźć. 
Szkoda, że tego tu nie ma. Ale ustawa jest w Sejmie, 
więc będzie okazja to podchwycić, i to już wkrótce.

To jest kolejna ustawa, w której znosi się konkursy. 
To jest naprawdę bardzo złe. Jest tyle zainteresowa-
nych fantastycznych osób, które godne są tego, żeby 
rywalizować o to miejsce. Znów z politycznego klu-
cza minister będzie powoływał prezesa, tym razem 
prezesa PFRON.

Niestety, szkoda, że zakłady aktywności zawo-
dowej, te, które są prowadzone przez samorządy, nie 
doczekają się dotacji podmiotowych, co było obie-
cywane, o czym były zapewnienia, a na koniec tego 
nie mamy.

Wątpliwości w tej ustawie budzi to, że wprowa-
dzono możliwość odwoływania się od decyzji prezesa 
do prezesa. To jest taka ciekawa konstrukcja. Raczej 
wydłuży to załatwianie, niż pomoże w załatwianiu 
spraw. Taka jest nie tylko moja opinia, ale opinia sa-
mych zainteresowanych.

Tak więc sama ta ustawa, taka incydentalna, za-
łatwiająca tylko niektóre sprawy, wykazuje bardzo 
wiele braków. Ale najważniejsze jest moim zdaniem 
to, że stracono szansę, żeby podczas procedowania 
tej ustawy odnieść się jednoznacznie do tego, co 
postulują protestujący w Sejmie. Chcę państwu po-
wiedzieć, o co chodzi w tym proteście. Nie chodzi 
o dodatkowe 500 zł, tylko chodzi o te 500 zł, które 
ci ludzie tracą w momencie ukończenia przez dzieci 
osiemnastego roku życia. I oni się domagają tego, 
żeby również po ukończeniu osiemnastego roku ży-
cia mieć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas minął.)

Już kończę.
…mieć te dochody zagwarantowane. Już jako 

dorośli ludzie chcieliby mieć ten dodatek, żeby 
móc funkcjonować na niepogorszonym poziomie 
w stosunku do tego, z którego pan minister słusz-
nie, przypominając 500+ dla niepełnosprawnych, 
wyrażał zadowolenie i dumę. Słusznie to robił. 
Oni nie chcą więcej, oni tylko nie chcą stracić. To 
jest ta różnica.

zróżnicowane jest środowisko niepełnosprawnych, od 
potrzeb, które dotyczą nauki i edukacji, w tym eduka-
cji przez całe życie, która zwiększałaby szanse osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy – i od tego trzeba 
zacząć – przez rehabilitację zawodową, społeczną, 
wsparcie materialne i, wreszcie, wsparcie dla tych 
osób niepełnosprawnych w bardzo dużym stopniu, 
które zbliżają się do kresu życia. Instrumentów, które 
są do dyspozycji już dzisiaj, jest dużo, ale to wszystko 
nie spina się w system, nie tworzy całości. I co jakiś 
czas, niezależnie od rządów, niepełnosprawni przy-
pominają nam o tym, jak wiele mamy do zrobienia.

Ten rząd, Panie Ministrze, chociaż niejedno zrobił 
– wymieniał pan to – to jednak jedną podstawową 
rzecz zaniedbał. Nie mamy całościowego obrazu sy-
tuacji osób niepełnosprawnych. Byliśmy niedawno 
świadkami… Trudno jest ustalić, ile tak naprawdę 
jest osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
w Polsce – tak podstawowej rzeczy nie wiemy na 
pewno. Co ktoś z przedstawicieli rządu się wypo-
wiadał, to mówił o innej liczbie. Można się pogubić 
w tym labiryncie różnych okoliczności, warunków, 
które trzeba spełnić, ażeby uzyskać w Polsce jakąś po-
moc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Nie ma dobrej diagnozy, a tym samym nie ma kom-
pleksowych, systemowych rozwiązań, a to, co dzisiaj 
dostajemy, to jest chyba sto enta nowelizacja ustawy 
o rehabilitacji. Wciąż nie mamy – co postulował PiS 
przez prawie 8 lat, prawie na każdym posiedzeniu 
poświęconym tej sprawie…

(Rozmowy na sali)
Tak. I dzisiaj państwo dalej nie słuchacie, widocz-

nie nie mówiliście tego szczerze. Dzisiaj w dalszym 
ciągu nie mamy…

(Rozmowy na sali)
Ja nie zatajałem tego, że wtedy nie było. Nie mamy 

w dalszym ciągu kompleksowej zmiany w tym za-
kresie. W jakiejś mierze tu w Senacie… Ja sobie nie 
wyrzucam, że marnowałem czas, bo i diagnoza w po-
staci zielonej księgi o sytuacji osób niesamodzielnych 
mojego współautorstwa tutaj powstała, i projekt usta-
wy o pomocy osobom niesamodzielnym się zmateria-
lizował, a został złożony w Sejmie 4 maja tego roku.

W ustawie jest kilka rzeczy, które są ważne. 
W moim przekonaniu szczególnego podkreślenia 
w zakresie funkcjonowania WTZ wymaga to, że jest 
wydłużony okres – to jest 90 dni – gwarantujący 
ewentualny powrót do WTZ z rynku pracy. To obawy 
tych, którzy chcieliby pracować, na pewno zdecydo-
wanie zmniejszy. Jest kilka rzeczy, które dotyczą za-
kładów aktywności zawodowej, które są słuszne, ale 
niestety są też takie, których ZAZ się nie doczekały.

Cenne są zapisy dotyczące elastycznego zatrud-
nienia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, bo ta 
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naprawdę stały się obiegiem zamkniętym i nikt nie 
jest specjalnie zainteresowany tym, żeby dany pod-
opieczny opuszczał warsztat i żeby na jego miejsce 
wchodził ktoś inny, kto się przygotuje do tej pracy. To, 
że jest podejmowana przez pana ministra próba dzia-
łania w tym zakresie, jest rzeczą pozytywną. Pytanie, 
czy to przyniesie efekt, czy nie należy użyć innych 
narzędzi. Ale niewątpliwie tę próbę należy docenić. 
Tak samo należy docenić te wszystkie rozwiązania, 
które idą w kierunku elastyczności zatrudnienia czy 
czasu pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. To 
też jest ważna sprawa. Tak że to chciałbym jasno po-
wiedzieć, że to nie jest tak, że – nawet jeśli za chwilę 
wygłoszę parę zdań krytycznych – nie widzę w tej 
ustawie i w tym rozwiązaniu pewnych plusów.

Ale chcę powiedzieć tak: co do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego… No, różnimy się tutaj. To jest 
pewna kwestia kolejności. Ja uważam, że skoro te 
pieniądze były zabezpieczone, wystarczyłoby tyl-
ko, aby Senat uchwalił realizację wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, sprawa byłaby rozwiązana. Państwo 
wybraliście inne rozwiązanie. Moim zdaniem nie na-
leżało tego robić. Stało się, jak się stało.

Teraz jeśli chodzi o włączenie do programu 500+ 
dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności… No, 
ja się zgadzam, że w przypadku dziecka do szesna-
stego roku życia orzeka się tylko, że jest to dziecko 
niepełnosprawne, bez przyznawania konkretnego 
stopnia niepełnosprawności. Ale rozmawiamy wła-
śnie o tej luce między szesnastym a osiemnastym 
rokiem życia. To są dzieci, które jeszcze nie wypa-
dają z programu 500+, bo nie mają 18 lat, a już do-
stają orzeczenie z konkretnym stopniem, ponieważ 
ukończyły 16 lat. I o tej grupie rozmawiamy, o tym, 
czy należałoby ją włączyć, czy nie. Ja uważam, że 
należałoby ją włączyć. I do tego pana ministra gorąco 
namawiam.

Co do kwestii tej dwuinstancyjności, to, jak mó-
wię, ja mam ze strony pracodawców taką informację, 
jak powiedziałem. Wydaje mi się, że skoro jest pod-
noszony argument czasowy, że to długo trwa… To, 
o czym tu mowa, tym bardziej wydłuży sprawę. To 
jest po pierwsze. A po drugie, to takie odwoływanie 
się do kogoś, kto już raz podjął decyzję w tej sprawie, 
z punktu widzenia formalnoprawnego budzi moje 
wątpliwości w tej materii.

Kwestia kolejna to jest kwestia – mówił o tym 
też pan senator Augustyn – zakładów aktywności 
zawodowej. To nie jest tylko kwestia bezpośredniego 
wsparcia finansowego, ale też kwestia tego, o czym 
żeśmy rozmawiali, czyli tych ulg. No, ja nie mam 
pewności, czy te osoby, które dzisiaj chciały wejść 
na posiedzenie komisji, to były akurat osoby repre-
zentujące zakłady aktywności zawodowej. Ale, jak 
wynika z takiego mojego pobieżnego zorientowania 
się, to jest taka kwestia, która budzi największe kon-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najpierw parę słów o tych ograniczeniach w do-

stępie do Sejmu i Senatu dla osób z zewnątrz. Ja chcę 
powiedzieć tak: rozumiem, że jak jest protest, to mu-
szą być pewne ograniczenia w dostępie, to jest spra-
wa oczywista. Ale chcę powiedzieć, że w zeszłym 
tygodniu odwoływano posiedzenia komisji dlatego, 
że nie wpuszczano np. urzędników poszczególnych 
ministerstw. No, to musi mieć jakąś logikę. Ja rozu-
miem, że nie chce się wpuszczać osób z zewnątrz 
niezweryfikowanych, ale urzędnicy ministerstw są 
osobami zweryfikowanymi. Pani Janina Ochojska 
jest osobą publiczną. Przecież osoby publiczne były 
wpuszczane do tych ludzi. Był pan prezydent Duda, 
który jest osobą publiczną, była pierwsza dama, był 
ks. kard. Nycz. Dla mnie pani Janina Ochojska jest 
podobnego rodzaju osobą publiczną. Wiadomo, że 
osoba publiczna nie będzie, że tak powiem, stwarzać 
tego typu problemów jak osoby w jakiś sposób nie-
zweryfikowane.

W czasie, kiedy ten protest trwa, przyjmowane są 
normalnie np. wycieczki zgłaszane przez niektórych 
senatorów i posłów…

(Senator Mieczysław Augustyn: Niektóre wyciecz-
ki.)

Tak, niektóre wycieczki, to też warto podkreślić.
Wydaje mi się, że to niesie dużo większe zagro-

żenie niż obecność pani Ochojskiej i tych, którzy 
dzisiaj chcieli wziąć udział w posiedzeniu naszej ko-
misji. Bo ja chcę też powiedzieć, że grupa tych osób, 
która bierze udział w posiedzeniach komisji… No, 
przecież są listy z wielu lat i wiadomo, jakie to są 
organizacje, wiadomo, że to są organizacje zwery-
fikowane. I naprawdę można te rygory poluzować, 
żeby nie sprawiać wrażenia, że największym zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa parlamentarzystów są 
osoby z niepełnosprawnościami, jak pani Ochojska, 
albo ludzie, którzy działają w organizacjach na rzecz 
takich osób. To jest pierwsza sprawa.

A teraz przechodzę do meritum. Zacznę od kwestii 
pozytywnych. Ja to już mówiłem na etapie zadawania 
pytań: w tej ustawie, którą w tej chwili procedujemy, 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych, jest kilka elementów, które witam z za-
dowoleniem. To są te kluby przy warsztatach terapii 
zajęciowej, które mają starać się wprowadzać osoby 
z niepełnosprawnościami na rynek pracy. To prawda, 
wszyscy o tym wiemy, że w teorii WTZ miały te oso-
by przygotowywać do wejścia na rynek pracy, a tak 
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(senator J.F. Libicki) przedstawiona, jest układana, konstruowana – już 
kończę, Panie Marszałku – w odniesieniu do zapisów 
konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Tak 
więc bardzo gorąco namawiam do tego, aby wykonać 
ten drugi odważny krok i te prace spróbować podjąć. 
Bardzo serdecznie dziękuję. Chyba nie przekroczy-
łem za bardzo czasu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo. Idealnie pan się zmieścił w li-

micie.
Pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na początku chcę panu ministrowi bardzo podzię-

kować za szczegółowe informacje podsumowujące 
wszystkie działania rządu Prawa i Sprawiedliwości 
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Panu 
senatorowi Libickiemu należy się ogromny szacunek 
za tak wyważoną i bardzo merytoryczną wypowiedź 
przed chwilą. Jednak nie zrezygnuję z tego, co chcia-
łam powiedzieć.

Pomoc osobom niepełnosprawnym, ich opie-
kunom, rodzinom jest… Im szybciej ona zosta-
nie udzielona, tym lepiej. Dlatego trudno zrozu-
mieć dzisiejsze postępowanie senatorów Platformy 
Obywatelskiej, którzy wykorzystując to, że na sali 
nie ma wszystkich senatorów czy wielu senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości jest nieobecnych – zresztą 
senatorów Platformy Obywatelskiej dzisiaj podczas 
obrad też wszystkich nie ma – próbowali uniemożli-
wić procedowanie nad tą ustawą. A przecież chodzi 
o to, by zapisy tej ustawy jak najprędzej wprowa-
dzić w życie. Uniemożliwienie udzielenia tej realnej 
pomocy osobom niepełnosprawnym to dla mnie – 
przepraszam za ironię – szczególny wyraz troski. 
Z jednej strony patetyczny ton, użalanie się nad losem 
niepełnosprawnych, gromy na okrutne rządy Prawa 
i Sprawiedliwości, a z drugiej strony blokowanie 
dobrych gotowych rozwiązań. Nie oznacza to, że 
w przyszłości nie będzie jeszcze lepszych rozwiązań, 
ale dzisiaj mamy takie i trzeba je wprowadzić. Tak 
więc jeszcze raz jestem… No, nie rozumiem tej fary-
zejskiej postawy senatorów Platformy Obywatelskiej.

Pozwolę sobie jeszcze podzielić się z Wysoką 
Izbą taką refleksją. W ostatnich tygodniach w Polsce 
przeżywaliśmy dwa… polska opinia publiczna zajęta 
była i przejmowała się dwoma trwającymi wydarze-
niami. Pierwsze to protest osób niepełnosprawnych 
w Sejmie – my wszyscy rozumiemy ich los, ich dolę 
– a drugie to wypadek w kopalni „Zofiówka” i śmier-
telnie niebezpieczna akcja ratunkowa prowadzona 
przez tylu ratowników górniczych. Wczoraj był dzień 

trowersje. Przynajmniej do mnie, jeśli chodzi o to, 
o czym dzisiaj dyskutujemy, największa liczba osób 
zgłaszała się z tego właśnie środowiska. One zgłasza-
ły, że chciałyby wziąć udział w dyskusji i uzyskać 
pewne zapewnienia.

Wreszcie na koniec powiem tak – jeszcze raz to po-
wtórzę – ja witam z zadowoleniem to, że państwo, że 
pani premier Szydło postanowiła powołać zespół do 
spraw reformy systemu orzekania o niepełnospraw-
ności. Uważam, że to jest odważna decyzja, należało 
z tym się zmierzyć. To jest niewątpliwie bardzo trud-
ne zadanie. Czy uda się to państwu w takim terminie, 
jaki państwo założyliście, tego nie wiem, bo materia 
jest nad wyraz skomplikowana. Ja mogę powiedzieć, 
nie ujawniając nazwiska, że jeden z członków wspo-
mnianego zespołu powiedział mi: gdybym wchodząc 
do tego zespołu, wiedział, w co się pakuję i do czego 
się biorę, tobym tam nie wszedł. To pokazuje stopień 
skomplikowania tej materii. Jednak dobrze, że chcecie 
państwo się mierzyć z tą trudną materią, choć wydaje 
mi się, że nie zrobicie tego w takim terminie, o jakim 
mówicie, bo to jest po prostu niemożliwe.

Zgadzam się też z tym, że to jest pierwszy krok 
w kierunku tego, żebyśmy zaczęli prace nad nową, 
kompleksową ustawą dotyczącą osób z niepełno-
sprawnościami. Ja mówiłem o tym za czasów wszyst-
kich rządów i mówiłem o tym wtedy, kiedy w tym 
miejscu nie stał pan minister Michałkiewicz, tylko 
stał pan minister Jarosław Duda, że ja przestałem 
liczyć liczbę nowelizacji, kiedy osiągnęliśmy liczbę 
100. Dzisiaj już znacznie przekroczyliśmy tę liczbę, 
a powiedzmy sobie szczerze, akt prawny nowelizo-
wany aż tyle razy, no, jest aktem dysfunkcyjnym. Jest 
to ustawa, której zręby powstały na długo przed tym, 
zanim przyjęliśmy ONZ-owską konwencję o prawach 
osób niepełnosprawnych, i to w odniesieniu do tej 
konwencji powinny powstawać nowe dokumenty. 
W związku z tym ja namawiam państwa do kolejne-
go odważnego kroku, czyli do tego, żebyśmy zaczęli 
dyskusję na ten temat. To na pewno nie jest kwestia na 
jedną kadencję. Na początku tej kadencji razem z pa-
nem senatorem Augustynem złożyłem zapewnienie, 
że zarówno ja jako przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, jak i pan se-
nator Augustyn jako przewodniczący zespołu do 
spraw osób niesamodzielnych jesteśmy gotowi pra-
cować nad tą ustawą. Podtrzymuję to, zwłaszcza że 
brałem udział – państwo na pewno też to otrzymali 
– w III Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. 
Wypracowano tam pewną całościową koncepcję po-
dejścia do konstruowania nowej ustawy. Ta koncepcja 
pewnie nie jest doskonała, ale to już jest materiał do 
przemyśleń, do tworzenia konkretnych przepisów, 
a przede wszystkim ta koncepcja, która tam została 
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(senator D. Czudowska) Niewątpliwie im dłużej osoba z niepełnospraw-
nościami żyje, tym bardziej te problemy wychodzą 
poza prosty schemat świadczeń, prostych świadczeń, 
zwłaszcza świadczeń medycznych czy opiekuń-
czych. Bo kolejne problemy pojawiają się wtedy, kie-
dy mamy do czynienia z dzieckiem niepełnospraw-
nym, które zaczyna chodzić do szkoły, potem wtedy, 
kiedy dojrzewa, różnego rodzaju problemy, które 
także wymagają wsparcia. Mam nadzieję, że w tym 
zakresie też będziemy rozwijać coraz więcej różnego 
rodzaju form pomocy i wsparcia dla młodych osób 
niepełnosprawnych. No ale wreszcie dochodzimy 
do momentu, który dla wielu niepełnosprawnych, 
a szczególnie dla rodziców osób niepełnosprawnych, 
jest krytyczny, tzn. dorosłości. Niepełnosprawne 
osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, 
zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi, i ich 
przyszłość stają się coraz bardziej, w miarę upływu 
czasu, przedmiotem obaw, lęku czy wręcz rozpaczy 
ich rodziców, którzy zdają sobie sprawę, że starze-
jąc się, nie będą mogli zapewnić im pełni opieki, 
wsparcia itd. Więc jeśli mówimy o wsparciu dla 
osób niepełnosprawnych, w tym – bardzo mocno 
to podkreślam – osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie i ich opiekunów, to musimy również myśleć 
o tej perspektywie. 

Można powiedzieć, że w przeszłości nie tylko 
nie dostrzegano tego problemu, ale on był po prostu 
mniejszy, statystycznie mniejszy, ze względów bar-
dzo oczywistych. Duża część tych osób nie dożywała 
dorosłości albo umierała bardzo młodo. Dzisiaj jest 
inaczej. Mówię np. o osobach z zespołem Downa, któ-
re żyją dzisiaj prawie tyle samo co inni. To generuje 
kolejne wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć 
jako społeczeństwo. Bardzo namawiam ministerstwo 
rodziny do tego, żeby aktywnie o tym myśleć. 

Bardzo się cieszę, że pan minister wspomniał 
dzisiaj o pracach nad wspomaganym zatrudnieniem. 
Moim zdaniem jest to zupełnie fundamentalna sprawa 
w tej chwili, właśnie również dla grupy osób z niepeł-
nosprawnościami z zakresu intelektualnego.

I kończąc, chciałbym wykorzystać tę trybunę, 
tak trochę poza dyskusją o ustawie, nad którą się 
pochylamy… Otóż jest mi bardzo miło powiedzieć, 
że już pod rządami tych przepisów, które obowią-
zują dzisiaj, które nie są do końca elastyczne i nie 
do końca wspierają tego typu zatrudnienie, udało 
mi się jako ministrowi zdrowia przetrzeć jakieś 
ścieżki. Od mniej więcej roku albo może już w tej 
chwili od półtora roku w Ministerstwie Zdrowia 
pracuje kilka osób z niepełnosprawnościami inte-
lektualnymi. Było to bardzo skomplikowane przed-
sięwzięcie, ale się udało. Najpierw pracowały z asy-
stentami, z osobami wspierającymi. No i jest mi 
szczególnie miło – nie wiem, czy to technicznie się 
uda, ale chciałbym to pokazać – że w dniu 21 mar-

św. Zofii. Wczoraj odnaleziono zwłoki ostatniego 
górnika w kopalni „Zofiówka”. To są rzeczy, któ-
re… Jak Mickiewicz w „Romantyczności” pisał, nie 
wszystko da się zbadać „szkiełkiem i okiem”. My 
też tego nie potrafimy. To ważne, że górnik… No, 
wiele osób przewidywało, że w takich warunkach, 
jakie panowały pod ziemią – relacje, myślę, wszyscy 
śledziliśmy – nie było szans na uratowanie mu ży-
cia. Ale każdy górnik schodzący pod ziemię, czy to 
w kopalni miedzi, czy w kopalni węgla, czy w jeszcze 
innej kopalni, musi wiedzieć, że rząd, że dyrekcja, że 
ratownicy górnictwa zrobią wszystko i że przyjdą po 
niego, że go tam nie zostawią. Dlaczego mówię o tym 
przy tej okazji? Wysoki Senacie, myślę, że wszyscy 
powinniśmy miarkować słowa, ton i nasze postawy 
w rozpatrywaniu wielu ważnych spraw i problemów 
związanych z funkcjonowaniem państwa. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Dziękuję bardzo za przygotowanie tej ustawy. Ona 
jest ważna, reguluje cały szereg spraw, chociaż oczy-
wiście nie wszystkie. Myślę, że ważne jest również to, 
co padło z trybuny, aby przypomnieć różne działania 
czy dokonania, które w ostatnim czasie miały miejsce, 
jeśli chodzi o sytuację osób z niepełnosprawnościami. 
Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
jest to bardzo szeroki temat, że jest bardzo dużo rze-
czy do zrobienia. Niewątpliwie ważne jest, żeby wi-
dzieć osoby z niepełnosprawnościami na wszystkich 
etapach ich życia. I to się dzieje na naszych oczach. 
Jesteśmy współautorami różnych rozwiązań, gdzie 
pochylamy się nad rodziną, w której matka dowiaduje 
się, że jest w ciąży, a dziecko jest niepełnosprawne, 
i otaczamy tę rodzinę opieką, opieką również w okre-
sie perinatalnym. Tutaj jest cały szereg rozwiązań, 
które mają służyć opiece nad dzieckiem, które rodzi 
się śmiertelnie chore albo bardzo chore, następnie 
cały szereg różnego rodzaju wczesnych interwencji 
rehabilitacyjnych, jakie są potrzebne dziecku, które 
rodzi się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, 
po to żeby w miarę możliwości z jednej strony ograni-
czyć tę niepełnosprawność, która może się rozwinąć, 
ale z drugiej strony po prostu wesprzeć rodzinę, która 
przeżywa wtedy bardzo trudne chwile.
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(senator K. Radziwiłł) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Orzechowska.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję, że mogę tu dzisiaj zabrać głos 

w tracie procedowania tej ustawy. Przede wszystkim 
dziękuję ministerstwu za pracę i za to, że możemy po 
różnych trudnościach, ale dziś jeszcze, podjąć dalsze 
procedowanie. 

Myślę, że trochę głupio mówić do senatorów 
opozycji, skoro tylko jeden jest obecny w tej sali, 
jednak mam nadzieję, że pan Augustyn przekaże 
swoim kolegom i koleżankom, że wasze zachowa-
nie w dniu dzisiejszym to był dowód hipokryzji. 
Bo wy co innego robicie, a o czym innym mówi-
cie. Mówicie, że wspieracie niepełnosprawnych. 
To dlaczego wszystko utrudniacie? Mówicie, że 
walczycie o ich prawa, podczas gdy wtedy, kiedy 
chcemy rozmawiać, ustalać, uzgadniać, wy po pro-
stu się pakujecie i wychodzicie. Tak się nie robi. 
Nam zależy na tym, żeby dbać o dobro niepełno-
sprawnych, bo my świetnie zdajemy sobie sprawę 
z tego, jakie są ich potrzeby, świetnie zdajemy sobie 
sprawę z tego, że ich życie jest trudne, że wymaga 
wielu dofinansowań, wielu ułatwień. Staramy się 
– a jestem pewna, że przy następnych ustawach 
może i opozycja będzie chciała lepiej do tego się 
przyłożyć – jak najwięcej dla tych niepełnospraw-
nych zrobić.

Ja pochodzę z niewielkiego miasta. Z niepełno-
sprawnymi pracuję od ponad 30 lat, świetnie znam 
ich problemy. I mogę wam powiedzieć jedno: ja z tych 
niepełnosprawnych, z którymi do tej pory miałam do 
czynienia, mogę być dumna. To naprawdę są ludzie, 
którzy zasługują na wszelki szacunek. Ja spotykam 
się z ludźmi, którzy również pracują. Na dworcu 
w naszym mieście powstał bar, który właśnie nie-
pełnosprawni prowadzą. Oni dzięki temu czują się 
potrzebni, dzięki temu zarabiają pieniądze. Mało tego, 
wszyscy, którzy przewijają się przez ten dworzec, 
pytają o godziny otwarcia i czasami nawet twierdzą, 
że zbyt krótko jest otwarty, bo gotują tam świetnie. Ci 
niepełnosprawni nie tylko są kucharzami, ale tworzą 
też piękne sztuki. Istnieje u nas zespół teatralny, który 
jeździ po całej Polsce i zdobywa nagrody. Może uda 
mi się nawet zorganizować przyjazd tego zespołu do 
Senatu – dzisiaj o tym pomyślałam – bo to jest świet-
ny zespół. Kiedyś byłam na przeglądzie zespołów 
teatralnych, na którym występowały 3 zespoły tzw. 
pełnosprawnych i 1 zespół tych niepełnosprawnych. 
I powiem wam, że on był najlepszy. To są ludzie wraż-
liwi, to są ludzie, którzy w miarę swoich możliwości 

ca, kiedy na świecie był obchodzony Światowy 
Dzień Zespołu Downa, w siedzibie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła 
się konferencja „What I bring to the workplace”, 
czyli „Co ja wnoszę do miejsca pracy”. Chodzi 
o osoby z zespołem Downa. I na tej konferencji 
w Nowym Jorku w ONZ Polskę reprezentowała 
m.in. zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia pani 
Anna, która choruje na zespół Downa. To jest moim 
zdaniem wydarzenie zupełnie bezprecedensowe. 
Ta osoba tam występowała. Nie wiem tylko, jak 
to technicznie wyjdzie, ale chciałbym państwu to 
przez sekundkę pokazać.

(Senator Antoni Szymański: Wyjdzie dobrze.)
No, może tak. Chciałbym, chwaląc się tym, jed-

nocześnie zachęcić różnych innych pracodawców, 
a na pierwszym miejscu Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, żeby pomyśleć o zatrudnieniu 
takich osób w urzędach administracji centralnej, po-
tem w innych urzędach, i żeby w ogóle pomyśleć po 
prostu o tym, że to jest kwestia naszej powinności 
w stosunku do tych osób. A zatrudniając te osoby, 
możemy zbierać kolejne doświadczenia, no i następ-
nie przekuwać to w odpowiednie przepisy.

(Senator Konstanty Radziwiłł odtwarza na lapto-
pie nagranie wideo)

Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale słychać bę-
dzie.

(Senator Antoni Szymański: Widać, czekamy na 
głos.)

Tak, tak, oni dopiero siadają, ale tu chodzi o to, 
żeby było widać, w jakim miejscu siadają.

Panie Marszałku, to są 2 minutki chyba, tak że 
zmieszczę się w czasie.

To jest pani, która wspiera panią Annę.
I teraz pani Anna albo pani Ania, jak ją nazywamy 

w ministerstwie.
Przypomnę, że pani Anna choruje na zespół 

Downa. Po angielsku w Nowym Jorku mówiła o swo-
jej pracy, o szczęściu płynącym z tego, że ma swoje 
pieniądze, że jest niezależna, że może być przydat-
na, że może reprezentować Polskę, właśnie na forum 
ONZ.

Panie Ministrze, dedykuję to panu i oczywiście 
służę państwu tym filmem. To jest film powszechnie 
dostępny i myślę, że można go w różnych sytuacjach 
wykorzystywać. Bardzo, bardzo namawiam, żeby 
wykorzystać tę okazję do tego, aby promować ten 
właśnie obszar, jeszcze stosunkowo słabo zagospo-
darowany, obszar zatrudniania osób, które mogą być 
przydatne, mogą być niezależne – nie w warsztatach, 
nie w klubach, tylko po prostu wśród nas, wszędzie 
tam, gdzie mogą być one pełnoprawnymi i pełno-
sprawnymi obywatelami. Bardzo dziękuję.
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(senator B. Orzechowska) dobrze by było, żeby był urządzony po nowemu. To 
dobra rzecz. Druga sprawa, która musi być zrobio-
na – no, musi być zrobiona – to wykonanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Domagaliście się pań-
stwo tego, to zróbcie to. Trzecia sprawa dotyczy tego, 
czego się domagają protestujący. Można to zrobić. 
Akurat tutaj bardziej zgadzam się z panem ministrem 
aniżeli z senatorem Rulewskim. Przy tej okazji trze-
ba uporządkować kwestię dodatku pielęgnacyjnego, 
zasiłku pielęgnacyjnego. Można nawet, mądrze my-
śląc, obracając się w zakresie tych kwot, które są do 
dyspozycji, postarać się – ale koniecznie pamiętając 
o bardzo niezamożnych emerytach, którzy dostają 
dodatek pielęgnacyjny, koniecznie o nich pamiętając 
– zrobić tak, żeby spełnić składany tutaj postulat. 
Starałem się pokazać, o co chodzi, w takiej pigułce, 
bo czasem się gubimy i mamy wrażenie, że oni chcą 
coraz więcej, coraz więcej, a akurat w tym przypadku 
to nie jest prawda. I kolejna sprawa – można albo pójść 
w kierunku dużego rozwiązania ustawy o prawach 
osób niepełnosprawnych, albo pójść w stronę takiego 
rozwiązania, które staram się wywołać, prowoko-
wać… Zrobiłem to, będąc u pani minister Rafalskiej, 
żeby nie było, że nie odbywa się to ponad podziałami. 
Ależ tak – byłem u niej z tym projektem, zostawiłem 
go tam.

Jest ustawa, która jest swoistą nakładką na to, co 
już jest, nazywa się ustawą o pomocy osobom niesa-
modzielnym. Jest złożona w Sejmie. Miejmy nadzie-
ję… Ona stanowi uzupełnienie, szczególnie jeśli cho-
dzi o ten najbardziej cenny element. A co my takiego 
mamy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi? 
Widzimy to nawet tutaj, w czasie tego protestu. Otóż 
wartością największą są opiekunowie niepełnospraw-
nych, są ich rodziny. To ich trzeba wspierać. W tym 
kierunku trzeba iść. A najbardziej tych opiekunów, 
którzy łączą pracę zawodową z opieką. Temu służy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę, Panie Marszałku.
Temu służy ta ustawa. Niektóre elementy, żeby 

łatwiej było to wykonać, są już teraz zawarte w po-
prawkach, które składam. Liczę na to, że weźmiecie 
państwo je pod uwagę już na posiedzeniu komisji. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański. Też drugi raz, więc też 

5 minut.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Trzy myśli. Przede wszystkim przebija się tu 

kwestia tego, jakie osoby są wpuszczane – albo nie – 

jak najwięcej się uczą. Dlatego myślę, że bardzo waż-
ne jest, abyśmy my im to życie ułatwiali.

Rzeczywiście ministerstwo nie od dziś i nie 
w tak wielkim pośpiechu, ale od 2,5 roku stara się 
niepełnosprawnym pomagać. To, że mogą powsta-
wać mieszkania terapeutyczne, to, że rodzic zostawia 
swoje dorosłe niepełnosprawne dziecko pod opieką 
specjalnych opiekunów, a sam może w tym czasie np. 
położyć się do szpitala na badania czy wyjechać do 
sanatorium, to już u nas funkcjonuje.

Sam wynik, który był w Sejmie – tylko 1 poseł się 
wstrzymał i 1 był przeciw – wskazuje, że zarówno 
koalicji, jak i opozycji na losie niepełnosprawnych za-
leży. Dlatego ja wszystkich proszę… To znaczy moich 
kolegów i koleżanek chyba nie trzeba przekonywać, 
ale właśnie opozycję proszę, żeby też zagłosowała 
za przyjęciem tej ustawy bez poprawek. Bardzo o to 
proszę i dziękuję wam za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Jak rozumiem, po raz dru-

gi, więc 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Widać wyraźnie, że rację miał minister – ta wielka 

zmiana, po kilkudziesięciu latach, które przecież, 
wspólnie pracując na rzecz tego środowiska, mieli-
śmy okazję oglądać, że tak powiem, jest wśród nas. 
To było naprawdę piękne wystąpienie, Pani Senator, 
pełne empatii. Jeśli brakuje jej dzisiaj, to nad tym 
ubolewamy. Można chcieć zrobić różne rzeczy, moż-
na to zrobić empatycznie – nie wbrew, ale wspólnie. 
Nawet w takich okolicznościach… Wasz lider jest 
przecież teraz przejściowo sam niepełnosprawny, nie 
w pełni sprawny, a więc wydawałoby się, że powinno 
być miejsce na zrozumienie. Wyszedłem na mównicę 
drugi raz, bo składam poprawki. Wiele tych poprawek 
było złożonych w Sejmie, ale o kilku chcę powiedzieć, 
umieszczając je jakby w szerszym kontekście.

Co jest potrzebne do zrobienia – według mojego 
oglądu, oczywiście, odnoszę się do mojego dużego 
doświadczenia – z takich dużych spraw? Oczywiście 
nowa ustawa o rehabilitacji, która zawierałaby też 
przepisy dotyczące nowego sposobu orzekania, inne 
przepisy. Tak, pan minister ma rację. Bardzo czekam 
na to. Jako autor ustawy o pomocy osobom niesa-
modzielnym zapisałem tam, w formie wskazania, że 
orzekać będą w tej sprawie powiatowe zespoły, ale 
oczywiście wpisałem to z duszą na ramieniu. Ten 
system nie jest szczelny, nie jest doskonały i dlatego 
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(senator A. Szymański) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli senatorowie Rulewski oraz 
Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Tak.)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście za chwileczkę będziemy dyskutować 

o wnioskach i poprawkach na posiedzeniu komisji, 
ale kilka zdań muszę powiedzieć z tego względu, że 
padło w debacie, w dyskusji, sporo takich stwierdzeń, 
które wymagają jednak sprostowania.

Pan senator Libicki mówił o 600 milionach na 
świadczenia rodzinne, o kolejności itd. Nie można 
w budżecie zaplanować i realizować ustaw, które nie 
zostały uchwalone. Panie Senatorze, no przecież pan 
o tym wie.

Pan senator Augustyn mówił o ustawie o rehabi-
litacji, że jej nie ma. Podobało mi się bardziej to, co 
mówił senator Libicki, czyli że to jest ustawa, która – 
co bardzo możliwe – nie wyczerpuje jednej kadencji, 
bo często takie sprawy wymagają większego czasu. 
Po 8 latach pana aktywności jako przedstawiciela 
większości rządowej my nie zastaliśmy nic, co mogli-
byśmy kontynuować w związku z pracami nad nową 
ustawą o rehabilitacji.

Jeśli chodzi o orzekanie, to przypomnę, że to jest 
trzeci zespół, który został powołany do opracowania 
nowego systemu orzekania o niepełnosprawności i in-
nych sprawach, które wymagają orzeczeń. Pierwszy 
nie zakończył prac, drugi nie rozpoczął, mimo że 
został powołany, a ten trzeci finiszuje – są już przy-
gotowane materiały.

Jeśli chodzi o konwencję… To bardzo ważna sprawa, 
ale chciałbym przypomnieć, że konwencja została uchwa-
lona, przyjęta przez ONZ w 2006 r., my przyjęliśmy ją, ra-
tyfikowaliśmy ją w 2012 r. Ta ratyfikacja troszkę potrwa-
ła, bo trzeba było sprawdzić i dostosować system prawny 
w naszym kraju do postanowień konwencji. Ratyfikacja 
znaczyła tylko tyle, że system, który obowiązuje w Polsce, 
realizuje zapisy konwencji. Był jednak protokół dodatko-
wy, który wyłączał ze stosowania ubezwłasnowolnienie, 
bo ono ciągle w Polsce funkcjonuje.

na teren parlamentu i dopuszczane do uczestnictwa 
w pracach komisji. Chciałbym zwrócić uwagę, że 
to nie jest decyzja przewodniczących komisji, tylko 
decyzja Straży Marszałkowskiej, wynikająca z pew-
nych ustaleń. My nie wiemy, czy procedury, które są 
ustalone, są przez te osoby wystarczająco wypełnio-
ne, a wszystko to jest spowodowane tą nietypową 
sytuacją, jaką jest protest w Sejmie.

Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, 
żeby konsultacje rozmaitych ustaw, w tym tych do-
tyczących osób niepełnosprawnych, były przeprowa-
dzane jak najlepiej, z przedstawicielami tych środo-
wisk. I na pewno ta pani z powstania warszawskiego, 
która chciała się tutaj dostać, oraz na pewno pani 
Janina Ochojska, która jest specjalistką w tym za-
kresie niekwestionowaną i jest miłą osobą nie tylko 
dla komisji, ale też dla całego parlamentu, i powinna 
być wysłuchana… Źle się dzieje, że są takie sytuacje, 
które powodują, że te osoby wejść nie mogą. Ale, jak 
powiedziałem, jest to spowodowane tą szczególną 
sytuacją, jaką jest protest.

Powinniśmy wsłuchiwać się w głosy przedstawi-
cieli osób niepełnosprawnych i są rozmaite kanały 
i możliwości ich wysłuchiwania. To są posiedzenia 
komisji senackich, to jest otwartość ze strony mi-
nisterstwa, w tym Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, to jest centrum dialogu… 
Czymś nietypowym, niewłaściwym jest w tej mierze 
korytarz sejmowy.

Proszę państwa, na koniec apel, apel o to, żeby 
nie wykorzystywać osób niepełnosprawnych i sytu-
acji osób niepełnosprawnych w walce politycznej. 
Jest tak, że rowy pomiędzy ugrupowaniami są bar-
dzo głębokie, ten konflikt polityczny, który w tej 
chwili ma miejsce w Polsce, jest bardzo silny. Ale 
naprawdę powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby 
grup słabszych społecznie nie wykorzystywać do 
walki społecznej, do walki politycznej. A nieste-
ty trudno nie dostrzec, że osoby niepełnosprawne 
padły ofiarą tego. Bardzo silnie apeluję, żebyśmy 
nie szli tą drogą, bo to jest sprawa zbyt ważna. Nie 
wolno ludzi w trudnej sytuacji tak wykorzystywać. 
Nie chcę tu już dopowiadać… Ale wczoraj nawet 
ze strony osób protestujących w Sejmie mieliśmy 
wezwania, żeby na jedno z ugrupowań nie głosować, 
co wyraźnie pokazuje, jak ta trybuna jest wykorzy-
stywana. Ale też przedstawiciele rozmaitych partii 
nie powinni w żaden sposób wykorzystywać osób 
niepełnosprawnych, jak powiedziałem, do konfron-
tacji politycznej.

Obyśmy zmierzali do tego, żeby konfrontacja, 
która ma miejsce w Polsce, nie była tak głęboka, jak 
to jest w tej chwili. Potrzeba nam więcej dialogu. 
Dziękuję.
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Komunikaty

(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Fakt, że zaczynamy szeroko myśleć o tym, że nie-
pełnosprawności i innym okolicznościom naszego 
życia często towarzyszy niesamodzielność i że mu-
simy zrobić Polskę przyjazną dla wszystkich osób 
niesamodzielnych, jest nową jakością naszego życia 
i naszego myślenia o społeczeństwie oraz o życiu 
społecznym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W szczególności dziękujemy za miłe słowa pod 

adresem naszej Izby, które padały z ust naszego ko-
legi z izby niższej. Zawsze miło gościć u nas pana 
ministra.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych oraz niektórych innych ustaw odbędzie się bez-
pośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 176.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 29  

do godziny 18 minut 32)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się dniach 6, 7 
i 8 czerwca 2018 r. Porządek obrad tego posiedzenia 
zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Oczywiście to, że prawa są zapisane, nie zawsze 
powoduje, że osoby niepełnosprawne mogą z nich 
w pełni korzystać. Często potrzebują one ułatwień 
i wsparcia w realizacji swoich praw.

Chciałbym jeszcze raz podziękować senatorom. 
Nie ukrywam, że czas spędzony z państwem był dla 
mnie bardzo owocny. Usłyszałem wiele bardzo waż-
nych i bardzo merytorycznych wystąpień. Chciałbym 
podziękować za to, że Senat faktycznie zostawił 
z boku emocje polityczne i bardzo merytorycznie 
dyskutował o problemach oraz o wsparciu osób nie-
pełnosprawnych.

Przypomnę, że w tamtym tygodniu Sejm, a na 
tym posiedzeniu Senat… Jeżeli przegłosujecie 
dzisiaj tę ustawę, to łącznie przyjmiecie 3 ustawy 
dotyczące osób niepełnosprawnych: ustawę o pod-
wyższeniu renty socjalnej, ustawę o specjalnych 
rozwiązaniach wspierających osoby ze znaczną 
niepełnosprawnością i dzisiaj rozpatrywaną usta-
wę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej. W ciągu 1 posiedzenia Sejmu i 1 
posiedzenia Senatu przyjmujemy 3 ważne ustawy 
dla środowiska osób niepełnosprawnych, rozwią-
zania, na które często te osoby czekały bardzo 
długo.

Chciałbym także mocno podkreślić, że wczoraj 
dyskutowaliśmy i prezentowaliśmy mapę drogową. 
Nasz resort w tym uczestniczył. Cały czas bardzo 
intensywnie pracujemy. W tej chwili przygotowuje-
my nowe rozwiązania, nowe instrumenty wspierają-
ce osoby niepełnosprawne. Oprócz mapy drogowej, 
która była wczoraj prezentowana i która ma pomóc 
wdrożyć w szybkim czasie nowe instrumenty wspar-
cia osób niepełnosprawnych, na posiedzeniu rządu 
dyskutowano także o zadaniach, które w tym roku 
ustawowo mają być realizowane, jeśli chodzi o osoby 
niepełnosprawne.

Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że od 2 lat 
ciężko pracujemy, żeby poprawić sytuację osób 
z niepełnosprawnościami, ale pamiętamy także – 
wspominał o tym pan senator Augustyn – że coraz 
częstszym zjawiskiem w naszym społeczeństwie jest 
niesamodzielność i że nie zawsze wynika ona tylko 
z niepełnosprawności. Dlatego w ramach orzekania 
myślimy także o kwestii niesamodzielności. W ra-
mach niektórych działań, które podejmujemy, my-
ślimy o problemie niesamodzielności.

Przypomnę, że w exposé pana premiera była mowa 
o programie „Dostępność +”. Premier mówił o Polsce 
przyjaznej dla wszystkich obywateli, którzy z róż-
nych powodów są niesamodzielni – z powodu niepeł-
nosprawności, z powodu wieku, z powodu choroby 
czy okoliczności, z którymi w trakcie swojego życia 
musieli się zmierzyć.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Czy senator wnioskodawca lub pozostały senator 
sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wniosek w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 
Aleksander Pociej. Ponadto sprawozdawcą komisji 
był pan senator Andrzej Mioduszewski. I to są osoby 
upoważnione do zabrania głosu.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo bym prosił o poparcie poprawki, którą 

złożyłem, a która dotyczy tego, żeby dzieci od trzy-
nastego roku życia, tak jak jest w kodeksie cywil-
nym, również w tym zakresie mogły decydować same 
o swoich działaniach w internecie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mioduszewski? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 54 – za, 19 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochronie danych 
osobowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 
ustaw.

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 812 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, komisja wnosi 

o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 816 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 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego drugiego porządku obrad: ustawa o Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 824 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 74 senatorów, 54 było za, 19 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o ochro-
nie danych osobowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionego w toku 
debaty wniosku i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 811 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Roberta Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja rekomen-

duje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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Głosowania

Taka piękna ustawa, taka dobra, mądra… 
I nagle pan prezydent, przecież kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości, zawetował tę ustawę, bo uznał, 
że to jest po prostu pomyłka legislacyjna, i to dosyć 
gruba. Następne 6 miesięcy trwała przepychanka we 
własnej rodzinie politycznej. Kolejny już wniosek 
w grudniu 2017 r. zupełnie nowy minister, co jest 
zrozumiałe, uzasadniał, mówił, jak genialne i niebu-
dzące wątpliwości są to rozwiązania, jedyne słuszne 
i bezbłędne. Tyle że w dużej mierze były one zupełnie 
inne niż poprzednie, lipcowe, które wtedy również 
były bezbłędne i trafione w punkt. Jak zwykle nasze 
Biuro Legislacyjne, pracując dzięki „uprzejmości” 
Prezydium Senatu w nocy i z dnia na dzień w trybie 
nadzwyczajnym, nie zostawiło na projekcie suchej 
nitki, ale ważne jest to, że zgłosiło 3 bardzo istot-
ne zastrzeżenia do tego projektu. I znowu ani nikt 
z ministerstwa, ani nikt podczas obrad komisji, ani 
nikt w sali plenarnej podczas głosowania nie miał 
żadnych wątpliwości, przynajmniej z prawej strony 
sali, co do tego, że to jest jedyna słuszna droga legi-
slacyjna, którą ma podążać państwa partia. Do tego 
stopnia nikt nie miał wątpliwości, że nikt nie poparł 
wtedy bardzo dramatycznego postulatu waszego mi-
nistra sprawiedliwości, który błagał, żeby dać mu 
w pewnym zakresie spokój ze skargą nadzwyczajną, 
bo musi ona zablokować automatycznie i zniszczyć 
możliwości tego ministra i pozostałych 6 podmiotów 
uprawnionych do wnoszenia skargi nadzwyczajnej, 
ale zwłaszcza możliwości Sądu Najwyższego w za-
kresie kasacji, ponieważ jest absolutnie pewne, że 
Sąd Najwyższy zostanie w związku z tym zabloko-
wany. Ale gdzie tam! Bez wysłuchania ekspertów, 
bez wysłuchania przedstawicieli Sądu Najwyższego, 
bez poprawek państwa głosami – moim zdaniem bez-
myślnie – wszystko to zostało przyjęte.

A co się wydarzyło w marcu, zanim jeszcze ta 
grudniowa nowela weszła w życie? Nastąpiły kolejne 
głębokie zmiany i umieszczenie w projekcie Prawa 
i Sprawiedliwości, posłów Prawa i Sprawiedliwości 
tych właśnie 3 poprawek, dokładnie tych samych 3 
poprawek Biura Legislacyjnego, które zostały od-
rzucone chwilę wcześniej, które były zlekceważone, 
bo opinia ministra sprawiedliwości była taka, że to 
jest w ogóle bezsensowne. Zostały one przecież od-
rzucone w grudniu. Chciałbym wyrazić ministrowi 
– nie ma go – szacunek za konsekwencję, ponieważ 
popierał te zmiany.

A teraz dwa słowa o ławnikach i naszym sposobie 
procedowania w Senacie. To miotanie się ze zmia-
ną głosowania z tajnego na jawne tylko pod wpły-
wem zdarzenia politycznego dotyczącego jednego 
z naszych kolegów… Ostrzegaliśmy, że za chwilę 
będziemy zmieniać z powrotem na częściowo tajne 
postępowanie w sprawach osobowych, bo nowela do-
tycząca Sądu Najwyższego będzie to zakładała. Był 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Aleksander Pociej 

pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zwyczajowo powiedzieć „Panie 

Ministrze”, ale jakoś nikt nie chce przyznać się do 
tego sukcesu, w cudzysłowie, i do przedstawienia 
Wysokiej Izbie ustawy, która zawraca – jak mawiamy 
w Warszawie – Wisłę kijem, ponieważ zupełnie różni 
się od tego wszystkiego, co było przez ostatnie pół 
roku w tej materii robione.

Wzorem senatora Żaryna, który co posiedzenie 
raczy nas historią, ja chciałbym powiedzieć trochę 
o historii tej ustawy. Przypominam 21 lipca 2017 r. 
Zapamiętam ten dzień na zawsze, bo chyba już nigdy 
nie będę miał okazji obradować nad projektem, który 
kazał wyjść z domu i walczyć swoją obecnością pod 
parlamentem kilkudziesięciu tysiącom ludzi, którym 
po raz kolejny chciałbym powiedzieć, że bardzo dzię-
kuję. To posiedzenie też przeze mnie będzie zapamię-
tane nie tylko jako początek fatalnych, niezbornych 
i niekonstytucyjnych projektów – aż do tego dzisiej-
szego, nad którym dzisiaj obradujemy – rujnujących 
polski wymiar sprawiedliwości, ale także jako pe-
wien precedens uchwalania ustawy, która wysłała 
dwóch senatorów, i większości, i opozycji, profesora 
Seweryńskiego i mnie, na izbę przyjęć z ciśnieniem 
powyżej 200. Pamiętam wypowiedzi kolegów sena-
torów z Prawa i Sprawiedliwości, ministra Warchoła, 
że jest to urzeczywistnienie snu Polaków o reformie 
wymiaru sprawiedliwości.

(Senator Mieczysław Augustyn: Koszmaru.)
Czekam w związku z tym na odpowiedź i wska-

zanie palcem, gdzie jest chociaż jeden artykuł przy-
spieszający procedury, ułatwiający obywatelom 
życie. Mówiliście, Koledzy, że totalna opozycja 
chce wszystko zniszczyć, że protestuje tylko i wy-
łącznie po to, żeby protestować. Szef klubu Prawa 
i Sprawiedliwości parokrotnie złożył wtedy wniosek 
o procedowanie bez zadawania pytań, a na posiedze-
niu komisji wniosek, by głosować nad ustawą bez 
poprawek, bo nie ma żadnych wątpliwości. Panie 
Senatorze, ponieważ mam do pana osobisty szacu-
nek i sympatię, chcę powiedzieć, że przeszedł pan do 
historii parlamentaryzmu i będzie to lex Martynowski 
– na przyszłość.

(Głos z sali: Dziękuję bardzo.)
(Głos z sali: Pięknie, Martyn! Brawo!)
(Głosy z sali: Brawo!)
(Oklaski)
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(senator A. Pociej) w przypadku tej ustawy nie dziwię się specjalnie, że 
nikt z ministerstwa ani z posłów… Chciałbym tylko 
przypomnieć, że pod wszystkimi tymi projektami 
podpisał się pan poseł Ast i że dokładnie podpisał się 
pod projektami, które absolutnie sobie zaprzeczają 
i w ogóle, w żaden sposób nie są kompatybilne. Ja też 
nie chciałbym podpisać się pod kolejnym wnioskiem, 
który robi zwrot przez rufę o 180 stopni.

Ale co mamy w tej ustawie, w tym projekcie? 
Biuro Legislacyjne wykazało 5 bardzo poważnych 
błędów, a najważniejszy to taki, że praktycznie nie 
wiadomo, kiedy sędzia Sądu Najwyższego musi 
iść na emeryturę. Jeden przepis daje 2 możliwości 
wewnętrznie sprzeczne, a według mnie w praktyce 
jest tak skonstruowany, że można trzymać sędziego 
w szachu do siedemdziesiątego roku życia. Nie było 
nikogo z Ministerstwa Sprawiedliwości, kto by odpo-
wiedział na ten zarzut. I mogę z państwem się dzisiaj 
założyć, że za pół roku staniemy tutaj i będziecie 
procedować nad następną zmianą.

Drodzy Koledzy, król jest nagi. Nie jest to party-
kularna złośliwość w stosunku do kogokolwiek, po 
prostu król jest nagi. Ten zwrot, który się dokonał 
pod wpływem Unii Europejskiej… I w ogóle nikt 
na tej sali nie ma żadnej wątpliwości, nawet chwili 
zastanowienia, że mogłoby być inaczej. Wiecie o tym 
państwo wszyscy dobrze. Czy chcecie powiedzieć, że 
to jest wyraz zatroskania nad wymiarem sprawiedli-
wości? Nie. To jest używanie wymiaru sprawiedliwo-
ści wszystko jedno jak, bez spojrzenia holistycznego 
na to wszystko, a to są naczynia połączone. Tutaj 
nawet nie ma co mówić o porcelanie, ponieważ ten 
słoń tak przeszedł, że już w ogóle nie można mówić, 
że trzeba się zastanawiać, żeby coś nie zostało rozbite.

I chciałbym państwu powiedzieć, że to mnie wie-
dzie… Tutaj kolejny w stosunku do pana profesora 
Żaryna… Otóż jak patrzę na to, dlaczego państwo 
to zmieniacie, to przypominają mi się dwie sprawy. 
Po pierwsze, pewien cesarz, który mówił pecunia 
non olet. Po drugie, chciałbym przypomnieć taką 
scenę z „Potopu”, jak Bogusław Radziwiłł rozmawiał 
z Kmicicem i mówił – i tutaj pod Rzeczpospolitą mo-
żecie państwo podłożyć wymiar sprawiedliwości – że 
Rzeczpospolita to jest kawał sukna, postaw sukna, 
za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Tatarzy, a my 
z księciem wojewodą postanowiliśmy, że też nam coś 
w ręku zostanie. Ponieważ tak działają siły wokół 
wymiaru sprawiedliwości.

Szanowni Koledzy, będę głosował przeciwko tej 
ustawie przede wszystkim dlatego, że po raz kolejny, 
mimo że jest tu pewien zwrot, który ja popieram, tzn. 
zwrot w stronę prezydenta, o czym zawsze mówi-
łem… Będę głosował przeciwko ustawie z jednego 
głównego powodu: jest to kolejna ustawa napisana na 
kolanie i jest ona po prostu pełna błędów. Nie mie-
liśmy czasu i nie mieliśmy opinii. Nie mieliśmy jak 

już ten projekt. Nikt z państwa nie podzielił naszego 
zdania i prośby, żeby przynajmniej w tym zakresie 
nie procedować 2 razy, nikt nie powiedział: macie 
rację, po co to robić. Potem był ten wyjątek dla ław-
ników, że jednak z powrotem głosowanie będzie tajne, 
a potem była kolejna zmiana głosowania znowu na 
jawne, bo ktoś w kolejnym projekcie wygłówkował, 
że w przypadku głosowania tajnego znowu może 
być zaskakujący wynik. A więc jest jawne. Tylko 
chciałbym państwu powiedzieć, tak na marginesie, 
że nad wyborem ławnika sądu powszechnego rada 
gminy głosuje w tajnym głosowaniu. Drodzy koledzy 
posłowie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, autorzy 
tego projektu, wyraźnie doszli do wniosku, że sena-
torowie są mniej rozgarnięci niż radni – a mówię to 
z najwyższym szacunkiem dla wszystkich radnych 
w Polsce – w radach gmin.

Co mamy dzisiaj? Praktycznie wyrzucamy do ko-
sza skargę konstytucyjną. Taki jest efekt tej ustawy, 
nad którą za chwilę będziecie państwo głosowali.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie skargę 
konstytucyjną.)

Nadzwyczajną, przepraszam.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No.)
(Rozmowy na sali)
Oczywiście ma pan marszałek rację. I bardzo się 

cieszę, że ktoś mnie słucha.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja tylko 

w tym momencie słuchałem.)
(Wesołość na sali)
Zaraz przejdę do pana marszałka.
(Rozmowy na sali)
Dlaczego jest to wyrzucenie skargi nadzwyczajnej 

do kosza? Bo będzie można ją odrzucić w każdym 
momencie – taki jest zapis – pod pretekstem, że nie 
spełnia wymogów bycia ważną dla porządku praw-
nego.

Może ktoś mi dzisiaj na tej sali powie – bo oczy-
wiście nie ma pana ministra ani przedstawicieli mi-
nisterstwa – co to znaczy. Nikt z was nie odpowie 
mi na to pytanie, ponieważ żaden prawnik na to nie 
potrafi odpowiedzieć. Odbieramy asesorów mini-
strowi sprawiedliwości. No, tłumaczono nam, wam, 
nam wszystkim, że to takie mądre, że minister spra-
wiedliwości powinien to robić. I nagle co? W drugą 
stronę. Tylko znowu procedujemy – chciałbym pań-
stwu przypomnieć – bez ekspertyz, bez dyskusji. 
I tak jest od tygodnia. Marszałek Kuchciński, nie 
wiem dlaczego, ma taką pozycję, że nie przychodzą 
nawet… Akurat nie wiem, czy tutaj tak było, ale nie 
było nikogo z ministerstwa, a były posiedzenia ko-
misji. Nie przyszli przedstawiciele rządu, nie dosta-
li się do Sejmu, do parlamentu, na co zwracaliśmy 
uwagę na kolejnych posiedzeniach komisji. Akurat 
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(senator A. Pociej) Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisje poparły ustawę większością głosów 

i rekomendują przyjęcie jej bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie.
W trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan senator 

Leszek Czarnobaj i pan senator Kazimierz Kleina.
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 ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 53 było za, 17 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa zmie-
niająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 814 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 70 senatorów, 64 było za, 2 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej usta-
wę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 

tego zmienić. Nikt z państwa podczas procedowania 
ustawy, która jest odwrotem od wprowadzanych od 
roku zmian ukierunkowanych na zaostrzanie sytuacji 
i, że tak powiem, branie wymiaru sprawiedliwości… 
Jest to odwrót i chciałbym zauważyć, że nikt z was nie 
powiedział na ten temat ani jednego słowa w czasie 
debaty. Nikt. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Aleksandra Pocieja o odrzucenie ustawy.

Kto jest za? 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 18 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 44)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 54 było za, 18 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o wspie-
raniu nowych inwestycji.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 821 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
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(marszałek S. Karczewski) ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jan Filip Libicki jako pierwszy.
Proszę bardzo.
Później pan senator Zientarski, pani senator Sztark 

i pan marszałek Borusewicz.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym złożyć 2 oświadczenia, ale myślę, że 

się spokojnie zmieszczę w limicie czasowym.
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra 

spraw wewnętrznych i administracji, pana Joachima 
Brudzińskiego, i do szefa Straży Granicznej, pana 
generała Tomasza Pragi.

Chodzi o sprawę z mojego okręgu wyborczego. 
Funkcjonuje w nim fundacja,  która zamierza się 
zajmować pomocą medyczną dla Ukrainy, to znaczy 
dostarczaniem takiego sprzętu medycznego, który 
w polskich szpitalach już nie jest używany, a tam 
się po prostu może przydać. Pytanie moje do pana 
ministra i do pana generała jest następujące. Jakie 
warunki należy spełnić, jakie procedury podjąć 
i jak należy to wszystko przeprowadzić, aby trans-
port sprzętu medycznego, który pojedzie w lipcu do 
miasta Nowojaworowsk na Ukrainie, mógł zostać 
sprawnie przez granicę odprawiony i przepuszczo-
ny? Prosiłbym o wskazanie trybu postępowania w tej 
sprawie, tak żeby władze tej fundacji mogły zawczasu 
wszystkie te warunki spełnić. To jest oświadczenie 
pierwsze.

Oświadczenie drugie kieruję do minister edukacji, 
pani Anny Zalewskiej.

Chcę powiedzieć, że w ostatnich dniach pani ma-
łopolska kurator oświaty na Twitterze odniosła się do 
trwającego w Sejmie protestu osób niepełnospraw-
nych i ich rodziców, mówiąc, że jest to wykorzysty-
wanie młodych ludzi przez dorosłych do prywatnych, 
partykularnych celów. I ten wpis na Twitterze został 
też ozdobiony takim rysunkiem, na którym mama 
pcha dziecko na wózku inwalidzkim, a z tyłu trzy-
ma nóż, nie wiem, do kogo skierowany. Jest to dość 
dziwne zachowanie, jeżeli wziąć pod uwagę to, że 
tego typu tweety konstruuje kurator oświaty, który 
powinien raczej, jeśli już, wyrażać troskę o to, czy 
ta młodzież przebywa w odpowiednich warunkach, 
a nie pozwalać sobie na pewne wtręty polityczne. Jest, 
bądź co bądź, urzędnikiem. 

która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 820 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja rekomen-

duje przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Mieczysław Augustyn i pan senator Jan Rulewski, 
a sprawozdawcą mniejszości Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej był pan senator Jan 
Rulewski.

(Senator Jan Rulewski: Szanując swój głos, od-
mawiam.)

(Wesołość na sali)
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 Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 54 było za, 3 – przeciw, 

14 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych 
ustaw.

Informuję, że porządek sześćdziesiątego posiedze-
nia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
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(senator J.F. Libicki) wych, samorządowych. Jego działalność powinna być 
całkowicie niezależna od innych, kontrolowanych or-
ganów administracji. Działalność CBA finansowana 
jest z budżetu państwa, a wysokość budżetu określona 
jest w ustawie budżetowej przyjmowanej przez parla-
ment, w części 56 „Centralne Biuro Antykorupcyjne”. 
Instytucją tą kieruje szef, który jest centralnym or-
ganem administracji rządowej nadzorowanym przez 
prezesa Rady Ministrów.

Tymczasem w odpowiedzi na oświadczenie se-
natorów RP z 19 października 2017 r. skierowane 
do ministra sprawiedliwości i zawierające proś-
bę o przedstawienie listy podmiotów i organiza-
cji, które otrzymały dofinansowanie ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, wraz 
z wysokością dofinansowania znalazła się informacja 
o zawarciu umowy z 29 września 2017 r. na reali-
zację zadań z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 
25 milionów zł z CBA. Uzasadnienie zawiera ogólne 
stwierdzenie o przeznaczeniu środków na cele prze-
ciwdziałania przestępczości przez jednostki sektora 
finansów publicznych.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że Fundusz 
Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Poszkodowanym 
i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym fun-
duszem celowym, tworzonym zresztą przecież w tej 
Izbie, ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym 
i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz 
pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest 
minister sprawiedliwości. W 2017 r. łączna suma 
dotacji dla wszystkich organizacji pozarządowych 
zajmujących się pomocą poszkodowanym wyniosła 
nieco ponad 16 milionów zł, o wiele mniej niż kwota 
na rzecz CBA.

W informacji o wynikach działalności CBA 
w 2017 r. przesłanej do Senatu 30 marca przez szefa 
CBA nie ma żadnej wzmianki o wymienionej umo-
wie z Ministerstwem Sprawiedliwości. W ustawie 
budżetowej na 2017 r. na część 56 dotyczącą CBA zo-
stała przyznana kwota w wysokości 158,1 miliona zł. 
Kwota 25 milionów z Ministerstwa Sprawiedliwości 
to ogromna kwota w stosunku do budżetu CBA. 
Informacji o tej umowie nie ma także na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szanowny Panie Premierze, w obszarach tema-
tycznych postępowań przygotowawczych wszczę-
tych przez CBA obszar wymiaru sprawiedliwości 
zajmuje czołowe miejsce. Sensem istnienia służby 
antykorupcyjnej jest jej pełna niezależność. Nie może 
być ona uwikłana w żadne relacje finansowe. Czy 
umowa zawarta z Ministerstwem Sprawiedliwości 
nie narusza tych zasad i pozwala na kontrolowanie 
np. nieprawidłowości w dysponowaniu środkami 
Funduszu Sprawiedliwości, który opiewa na kwotę 
ponad 270 milionów zł?

To nie jest pierwszy przypadek takiego zacho-
wania ze strony małopolskiej kurator oświaty, bo 
przypomnę, że jakiś czas temu również na Twitterze 
wyrażała opinię, że przewodnikami w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu powinni być Polacy, którzy 
zdali stosowny egzamin przed Instytutem Pamięci 
Narodowej. To są wszystko wypowiedzi polityczne. 
Ja rozumiem, pani kurator ma prawo, że tak powiem, 
dać się ponieść politycznemu temperamentowi, ale 
może nie na stanowisku kuratora.

W związku z tym chciałbym zapytać panią mini-
ster Zalewską, co zamierza z tym zrobić. Czy zarówno 
w pierwszym przypadku, jak i teraz, w tym ostatnim, 
podejmowała jakieś działania, czy zamierza przepro-
wadzić rozmowę, czy może panią kurator odwołać?

Mnie się wydaje, że jeśli pani kurator ma tem-
perament polityczny, to może warto odwołać ją 
ze stanowiska i wystawić ją w zbliżających się 
wyborach samorządowych. Wtedy bez przeszkód 
będzie mogła się oddawać swoim, że tak powiem, 
politycznym zainteresowaniom bez uszczerbku 
dla funkcji, którą sprawuje. Prosiłbym o odpo-
wiedź na te pytania. Bardzo serdecznie dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Grażyna Sztark, bardzo proszę.
(Senator Grażyna Sztark: Oj, nie, teraz pan senator 

Zientarski.)
A, pan senator… Przepraszam bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Ja już jestem gotowy.)
Ja myślałem, że jeszcze tam jest… Dobrze. Okej.
(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak. Już, już…)
Dobrze.
(Senator Piotr Zientarski: Tylko chwilę…)
Źle spojrzałem. Okej. Zabrała pani senator… 

Bardzo proszę, przygotowuje się już…

Senator Piotr Zientarski:
Tak, tak, oczywiście. Już.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
2 oświadczenia. Są to oświadczenia pani se-

nator Sztark właśnie, moje i pana senatora Jana 
Rulewskiego.

Pierwsze to oświadczenie skierowane do prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 25 milionów zł dotacji dla 
CBA z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szanowny Panie Premierze!
CBA jest zgodnie z ustawą służbą specjalną do 

spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i go-
spodarczym, w szczególności w instytucjach państwo-
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(senator P. Zientarski) jącej ustawie istnieją zapisy szkodliwe dla spółdzielni 
mieszkaniowych, dyskryminujące spółdzielnie i go-
dzące w podstawowe prawa członków.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I teraz pani senator Grażyna Sztark. Bardzo pro-

szę.
(Senator Grażyna Sztark: Tak jest, już lecę, Panie 

Marszałku.)
Proszę uprzejmie. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie jest skierowane do pana ministra 

sprawiedliwości, a dotyczy tzw. oceny efektywności 
pracy sądów.

Zgodnie z nowelizacją prawa o ustroju sądów 
powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia 
2017 r., minister sprawiedliwości mógł, w okre-
sie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, odwołać prezesa każdego sądu bez 
uzasadnienia. W tym czasie na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości kilkakrotnie, m.in. 
10 listopada 2017 r., 8 stycznia 2018 r., 17 stycznia 
2018 r. i 13 lutego 2018 r., ukazywały się komuni-
katy zatytułowane „Ocena efektywności pracy są-
dów”, zawierające informacje o niskiej efektywności 
w konkretnym sądzie oraz o odwołaniu w związku 
z tym prezesa tegoż sądu powszechnego. Wszystkie 
komunikaty rozpoczynały się podobnie brzmiącym 
stwierdzeniem o przeprowadzonej analizie szero-
kiego zakresu czynników wpływających na cało-
ściową ocenę jakości pracy sądów powszechnych. 
Następnie była mowa o niskiej pozycji danego sądu 
w rankingach, jednakże za każdym razem podawano 
pozycję w rankingu pod innym względem. W jed-
nym przypadku był to „wskaźnik opanowania wpły-
wu w sprawach cywilnych”, w innym przypadku 
– „średniego czasu trwania postępowań w sprawach 
gospodarczych”, w kolejnym – „średniego czasu 
trwania postępowań w sprawach niezałatwionych”, 
a w następnym np. – „opanowania wpływu spraw 
karnych”. Takie uzasadnienie decyzji każe odnieść 
wrażenie, że zabrakło zobiektyzowanych kryteriów 
pozwalających na ocenę poszczególnych sądów, za 
to wynajdowano na siłę uzasadnienia działań, za 
każdym razem brano bowiem pod uwagę inny wy-
rywkowy fragment oceny – wyrwany z całości, pa-
sujący do stawianej tezy.

Czy istnieje jeden ogólny, powstały w oparciu o te 
same kryteria ranking oceny sądów w Polsce? Jeśli 

Prosimy również o odpowiedź na następujące 
pytania. Czy premier jako osoba nadzorująca szefa 
CBA miał wiedzę o tej umowie i wyraził zgodę na 
jej zawarcie? Czy środki finansowe z Ministerstwa 
Sprawiedliwości zostały przekazane do CBA? Jeśli 
tak, to w jakich terminach i w jakiej wysokości? Na 
jaką działalność statutową CBA wymienioną w art. 2 
zostaną przeznaczone te środki? Kto będzie kontro-
lował ich wydatkowanie? Dlaczego w informacji 
o działalności CBA w 2017 r. oraz na stronie inter-
netowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie zostały 
umieszczone informacje o zawartej umowie? Czy 
jakiekolwiek inne organy administracji rządowej za-
warły umowy finansowe z CBA lub przekazały środki 
na rzecz CBA?

Prosimy również o ocenę faktu, iż na koncie 
Funduszu Sprawiedliwości suma środków zgroma-
dzonych 30 listopada 2017 r. wynosiła 270 milio-
nów zł, a na rzecz organizacji zajmujących się pomocą 
przeznaczono nieco ponad 16 milionów zł. Czy te 
środki mają być gromadzone, czy też mają służyć 
osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw?

Jednocześnie na podstawie art. 19 ustawy o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora prosimy o przesła-
nie, wraz z odpowiedzią, umowy z dnia 29 września 
2017 r. pomiędzy CBA a dysponentem Funduszu 
Sprawiedliwości.

I drugie oświadczenie, krótkie, oświadczenie moje 
i pani senator Sztark, skierowane również do pana 
prezesa Rady Ministrów, zawierające 4 pytania.

Pierwsze. Jakim potencjałem pan premier chce 
zrealizować program „Mieszkanie +”, skoro nowe-
lizując ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, 
pozbawiono spółdzielnie dopływu kapitału – człon-
kostwo z mocy ustawy bez wpisowego i udziałów – 
i zlikwidowano tym samym potencjał wykonawczy 
i organizacyjny spółdzielni mieszkaniowych?

Drugie. Jak pan premier zamierza zlikwidować 
nierówne traktowanie członków spółdzielni w za-
kresie praw, obowiązków i odpowiedzialności? Jedni 
wnieśli wpisowe i udział, i odpowiadają za straty 
spółdzielni, mając udział w tworzeniu i podziale nad-
wyżki bilansowej, a drudzy, którzy nie uczestniczą 
w tworzeniu nadwyżki finansowej, nie wnieśli udzia-
łu ani wpisowego, niczym nie odpowiadają i korzy-
stają z podziału nadwyżki bilansowej.

Trzecie. Jak pan premier zamierza zlikwidować 
wprowadzenie ograniczenia swobody wyboru człon-
kostwa łamiącego podstawowe zasady spółdzielczości 
w rozumieniu międzynarodowych zasad spółdziel-
czych?

I czwarte. Czy przewiduje pan premier nowe-
lizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych? 
Pytamy, bowiem zdaniem spółdzielców w obowiązu-
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(senator G. Sztark) czać. Na pytanie osób postronnych, czy jak będzie 
miał rozkaz strzelać, to też to zrobi, odpowiedział, że 
tak. Nie dopuszczał mnie do przejścia nawet wtedy, 
kiedy wylegitymowałem się i wskazałem grób żony, 
który znajdował się ok. 100 m od miejsca ekshuma-
cji. Wzywany dowódca operacji odmówił przybycia 
i rozmowy ze mną.

W związku z tą niedopuszczalną sytuacją pro-
szę pana premiera, by zechciał poinformować mnie 
o następujących sprawach. Po pierwsze, dlaczego 
podczas wygradzania terenu nie zapewniono moż-
liwości dojścia do innych grobów osobom bliskim? 
Po drugie, kto personalnie ze strony prokuratora 
oraz Policji nadzorował zabezpieczenie terenu? Po 
trzecie, czy minister sprawiedliwości, prokurator 
generalny planuje podjęcie czynności w kierunku 
art. 231 kodeksu karnego, tj. ustalenia, czy Policja 
– lub instytucje zlecające Policji określone działa-
nia – nie przekroczyła w tym przypadku swoich 
uprawnień? Po czwarte, czy minister spraw we-
wnętrznych i administracji planuje kontrolę stanu 
wyszkolenia policjantów Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku lub – ponieważ sprawa braku 
elementarnej wiedzy wydaje się oczywista – podej-
mie działania zmierzające do poprawy tego stanu 
rzeczy? Bogdan Borusewicz. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Teraz proszę o zabranie głosu i wygłoszenie 
oświadczenia panią senator Barbarę Zdrojewską.

Komunikaty są? Nie ma.

Senator Barbara Zdrojewska:

Adresat: szanowny pan marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski.

Panie Marszałku!
My, niżej podpisani senatorowie, składamy sta-

nowczy protest przeciw sposobowi procedowania na 
posiedzeniach plenarnych. Chodzi o: wielokrotne roz-
szerzanie porządku posiedzenia o dodatkowe punkty; 
wielokrotne, niczym nieuzasadnione przerwy; brak 
możliwości zapoznania się z materiałem; brak opinii 
ekspertów i Biura Legislacyjnego; brak obecności 
przedstawicieli rządu.

Tego rodzaju procedowanie, w stylu działalności 
straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego, obniża 
rangę naszej Izby.

I pod tym jest 18 podpisów.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?

tak, to prosimy o przesłanie go wraz z informacją, kto 
i według jakich zasad go tworzy. Czy istnieją „pro-
gramy naprawcze” dla sądów, które zajmują odległe 
pozycje w takim zestawieniu, czy jedynym progra-
mem jest zmiana prezesa sądu?

Prosimy o przesłanie pełnego wykazu odwołanych 
prezesów sądów powszechnych, rejonowych, okrę-
gowych i apelacyjnych w okresie, o którym mowa 
na wstępie. Prosimy też o przekazanie zestawienia 
w formie tabeli zawierającej informacje o miejscu 
każdego z sądów w rankingach opanowania wpły-
wów w sprawach karnych, cywilnych, średniego cza-
su trwania postępowań, postępowań w sprawach nie-
załatwionych. Prosimy również o informację na temat 
średniego czasu postępowań sądowych w sprawach 
cywilnych i karnych w Polsce w latach 2015–2017 
w ujęciu półrocznym.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Proszę uprzej-
mie. 3 podpisy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Pani Senator. Raz, dwa, trzy… 
Pierwszy podpis jest bardzo nieczytelny, ale trudno… 
No, nie wiem, czyj to. Nie wiem, czyj to jest podpis.

(Senator Piotr Zientarski: Ale tam jest napisane.)
(Senator Grażyna Sztark: Tam na górze…)
Na górze…
(Senator Grażyna Sztark: Tam jest wszystko.)
A, to pani senator. No dobrze. Bardzo dziękuję. 

Teraz będziemy wiedzieli, czyj to jest podpis.
Pan senator marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę 

bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: To pan minister spraw-

dzi.)

Senator Bogdan Borusewicz:

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Chcę poruszyć i opisać bulwersującą i bolesną 
dla mnie sytuację, która miała miejsce 2 dni temu. 
W poniedziałek 14 maja o godzinie 15.30 przyby-
łem na cmentarz Srebrzysko w Gdańsku, aby jak co 
tydzień zapalić znicze na grobie mojej żony Aliny 
Pieńkowskiej. Ponieważ wiedziałem, że w tym dniu 
o godzinie 19.00 ma się odbyć ekshumacja Arkadiusza 
Rybickiego, ofiary katastrofy w Smoleńsku, przy-
byłem znacznie wcześniej. W tej części cmentarza 
stał już kordon Policji i Żandarmerii Wojskowej. 
Dojście do grobu mojej żony zablokował mi poli-
cjant przedstawiający się jako aspirant Chmielewski, 
który stwierdził, że ma rozkaz nikogo nie przepusz-
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(marszałek S. Karczewski) posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zo-
stanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 17)





Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

60. posiedzenie Senatu w dniach 9, 10, 11, 15 i 16 maja 2018 r.
Wyniki głosowań324

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  2 A.M. Anders + + + - - - + + + . + + + + + + + + - -
  3 M. Augustyn + + - + + + + - - + + - ? + - + + ? + +
  4 A. Bielan + + + - - - + + + + + + + + + + + + . -
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  7 A. Bobko + + + - - - + + + + + + + + + + + + - ?
  8 R. Bonisławski + + - + + + + - . + + + - + - + + ? + +
  9 W. Bonkowski + + + - - - + + . + + + + + + + + + . +
  10 M. Borowski + + - + + + + ? - + + - - + - + + ? + +
  11 B. Borusewicz + + - + + + + - - + + - ? + - + + - + +
  12 B. Borys-Damięcka + + - ? + + + - - + + - + + - + + - + +
  13 M. Budner + + + ? - - + + + + + + + + + + + + - -
  14 J. Chróścikowski + + + - - - + + + . + + + + + + + + . -
  15 Z. Cichoń + + + - - - + + . + + + + + + + + + + -
  16 L. Czarnobaj + + - + - + + - - + + - - + - + + ? + +
  17 G. Czelej + + + - - - + + . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  19 D. Czudowska + + + - - - + + + . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + + - - - + + + + + + ? + + + + + - -
  21 J. Dobrzyński + + + - - - + + . + + + + + + + + + . -
  22 R. Dowhan + + - + + + + - - . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda + + - + + + + - - . + - - + - + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + - + + + + - - . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + - + + + + - - + + - - + - + + ? + +
  26 R. Gaweł + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  27 A. Gawęda + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  28 S. Gogacz + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  29 M. Golba + + + - - - + + . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  31 T. Grodzki + + - + - + + - . . + - - + - ? + - + +
  32 M. Grubski . . . . . . . . . + + - - + - + + + + +
  33 J. Hamerski + + + - - - + + + + + + + + + + + + - +
  34 J.M. Jackowski + + + - - - . + . + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  36 S. Karczewski . . . . . . . . + + + + + + + + + + - -
  37 W. Kilian + + - + + + + - - + + - - + - + + ? + +
  38 K. Kleina + + - + + + + - . + + - + + - + + + + +
  39 B. Klich + + - + + + + - - + + - + + - + + + + +
  40 A. Kobiak + + - + + + + - - . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc . . . . . . . . + + + + + + + + + + - -
  42 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 W. Komarnicki + + - + + + + - - + + - - + - + + ? + +
  44 T. Kopeć + + + - - - + + . . + + + + + + + + - -
  45 M. Kopiczko + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  46 W. Kraska + + + - - - + + . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + + - + + + + - - + + - - + - + + ? + +
  48 M. Łuczak + + + - - - + + . . . . . . . . . . . .
  49 J. Łyczak + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  50 R. Majer + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  51 R. Mamątow + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  52 M. Martynowski + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  53 Ł. Mikołajczyk + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
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  54 A. Mioduszewski + + + - - - + + + + + + + + + + + + + -
  55 A. Misiołek + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  56 K. Mróz + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . + + - - + - + + ? + +
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska . . . . . . . . + + + + + + + + + + ? ?
  60 A. Pająk + + + - - - + + + + + + + + + + + + . ?
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + - + + + + - - + + + ? + - + + + + +
  62 G. Peczkis + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  63 M. Pęk + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  64 W. Piecha + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  65 L. Piechota + + + - - - + + . + + + + + + + + + - -
  66 A. Pociej . . . . . . . . . + + - ? + - + + ? + +
  67 M. Poślednik + + - + + + + - - + + - - + - + + ? + +
  68 M. Potoczny + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa + + + - ? - + ? + + + + + + + + + + - -
  71 K. Radziwiłł + + + - - - + + . + + + + + + + + + + +
  72 M. Rocki + + - + + + + - . . . . - + - + + ? + +
  73 T. Romańczuk + + + - - - + + . . . . . . . . . . . .
  74 J. Rotnicka + + - + + + + - - + + - ? + - + + - + +
  75 J. Rulewski + + - + + + + - . + + - - + - + + ? + +
  76 J. Rusiecki + + + - - - + + + . + + + + + + + + - -
  77 S. Rybicki + + - + + + + - - + + - ? + - + + + + +
  78 C. Ryszka + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  79 J. Sagatowska + + + - - - + + + . + + + + + + + + . -
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . + + + + + + + + + - -
  81 K. Słoń . . . . . . . . . + + + + + + + + + - -
  82 W. Sługocki + + - + - + + - - + + - ? + - ? + ? + +
  83 A. Stanisławek + + + - ? - + + . . . . . . . . . . . .
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark ? + - + + + + - - + ? - - ? - ? + - + +
  86 A. Szwed . . . . . . . . . + + + + + + + + + - -
  87 A. Szymański + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  88 R. Ślusarz + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  89 P. Termiński . . . . . . . . - + + - ? + - + + + + +
  90 P. Wach + + - + + + + - - + + - ? + - + + ? + +
  91 A. Warzocha + + + - - - + + . . . . . . . . . . . .
  92 J. Wcisła + + - + + + + - - - + - + + - + + ? + +
  93 K. Wiatr + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  94 J. Włosowicz + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  95 A. Wojtyła + + + ? - - + + + . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając + + + - - - + + + + + + + + + + + + - -
  97 J. Zając + + + ? - - + + + . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + - + + + + - - + + - ? + - + + - + +
  99 P. Zientarski + + - + + + + - - + + - ? + - + + + + +
  100 J. Żaryn + + + - - - + + . + + + + + + + + + - -
 
  Głosujących 85 85 85 85 85 85 84 85 69 74 81 81 82 82 82 82 82 82 76 82
  Za 84 85 56 28 26 29 84 55 44 73 80 54 55 81 52 79 82 60 34 34
  Przeciw 0 0 29 53 57 56 0 28 25 1 0 27 15 0 30 0 0 6 41 45
  Wstrzymało się 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 1 0 12 1 0 3 0 16 1 3
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik - - - - - - + + + + + + + + + + - + + +
  2 A.M. Anders - - - - - - + + + + + + + + + . . . . .
  3 M. Augustyn + - + + + + - + + + + + - + - - + . . .
  4 A. Bielan - - - - - - + + + + + + + + + . - + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  7 A. Bobko ? - ? ? ? ? + + + + + + + + + + . + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + - + + + + + ? + - . . . . .
  9 W. Bonkowski ? - - - - - + + + + + + + + + + . . + .
  10 M. Borowski + + . + + + - + + + + + - + - . . . . ?
  11 B. Borusewicz + + + + + . - + + + + + - - - - + . . .
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + - + + + + + - + - . . . . .
  13 M. Budner - - . - ? - + + + + + + + + + . . . . .
  14 J. Chróścikowski - - - - - . + + + + + + + + + . . . . .
  15 Z. Cichoń + - - + - - + + . + + + + + + . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + - + + + + + ? + - . . . . .
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . + + +
  18 J. Czerwiński - - - - - - + + + + + + + + + + - + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . + . + + +
  20 W. Dobkowski - - - - - - + + + + + + + + + + . . + +
  21 J. Dobrzyński - - - - - . + + + + + + + + + . . . . +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . + - . . . . .
  23 J. Duda + + + + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + + + - + + + + + - + - - . . . .
  26 R. Gaweł - - - - - - ? + . + + + + + + + . + + +
  27 A. Gawęda - - - - - - + + + + + + + + + . . + + +
  28 S. Gogacz - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . + . + + .
  30 A. Grabowski - ? - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  31 T. Grodzki + + + + + + - ? ? ? ? + - + - . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + - + + + + + - + - . . . . .
  33 J. Hamerski + - + - - - + + + + + + + + + . . . . .
  34 J.M. Jackowski - - + ? . ? ? + + + + + + + + . . . . .
  35 A. Kamiński - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  36 S. Karczewski - - - - - - + + + + + + + + + + . . . .
  37 W. Kilian + + + + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  38 K. Kleina + + + + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  39 B. Klich . + + + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .
  41 M. Koc - - - - - - + + + + + + + + + . . . . .
  42 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 W. Komarnicki + + + + + + - + + + ? + ? + - . . . . .
  44 T. Kopeć - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  45 M. Kopiczko - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  46 W. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + - + + + + + - + - - . . . .
  48 M. Łuczak . . . . . . . . . . . . . . . + . + + +
  49 J. Łyczak - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  50 R. Majer - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  51 R. Mamątow - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  52 M. Martynowski - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  53 Ł. Mikołajczyk - - - - - - + + + + + + + + + . . + + +
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  54 A. Mioduszewski - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  55 A. Misiołek - - - - - - + + + + + + + + + + . . + +
  56 K. Mróz - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + - + + + + + ? + - . . . . .
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . + . . . +
  59 B. Orzechowska ? ? ? ? ? ? + + + + + + + + + + . + + +
  60 A. Pająk ? - - ? . ? ? + + + + + + + + . . . . .
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + - + + + + + ? + - . . . . .
  62 G. Peczkis - - - - - - + + + + + + + + + + . . . +
  63 M. Pęk - - - - - - + + + + + + + + + + - + + +
  64 W. Piecha - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  65 L. Piechota - - - - - - + + + + + + + + + + . . . +
  66 A. Pociej + + + + + + - . + + + + ? + - - + . . .
  67 M. Poślednik + + + + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  68 M. Potoczny - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - - - - - - + + + + + + + + + + . . . +
  71 K. Radziwiłł - - + . . ? + + + + + + + + + + . + + +
  72 M. Rocki + + . + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  73 T. Romańczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + - + + . + + - + - . . . . .
  75 J. Rulewski + + + + + + - + + + + + - + - - . . . .
  76 J. Rusiecki - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  77 S. Rybicki + ? . + + + - + + + + + ? + - . . . . .
  78 C. Ryszka - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  79 J. Sagatowska - - - - - - + + + + + + + + + . . + + +
  80 M. Seweryński - - - - - - + + + + + + + + + . . + + +
  81 K. Słoń - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + - ? + + + + - + - . . . . .
  83 A. Stanisławek . . . . . . . . . . . . . . . . . + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + + + + - ? ? ? ? + - + - - + . . .
  86 A. Szwed - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  87 A. Szymański - + - - - - + + + + + + + + + . . + + +
  88 R. Ślusarz - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  89 P. Termiński + + + + + + - + + + + + ? + - . . . . .
  90 P. Wach + + + + + + - + + + ? + ? + - . . . . .
  91 A. Warzocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 J. Wcisła + + + + + + - + + + + + ? + - - . . . .
  93 K. Wiatr - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  94 J. Włosowicz + - - + + + + + + + + + + + + + . . . .
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . + +
  96 A. Zając - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
  97 J. Zając . . . . . . . + + + + + + + + + . . . .
  98 B. Zdrojewska + + . + + + - . + + + + - + - - + . . .
  99 P. Zientarski + + + + + + - + + + + + ? + - . + . . .
  100 J. Żaryn - - - - - - + + + + + + + + + + . + + +
 
  Głosujących 81 82 77 81 79 79 82 81 81 82 83 83 83 84 84 58 10 41 46 50
  Za 32 29 29 32 31 30 49 78 79 80 79 83 53 83 53 42 6 41 46 49
  Przeciw 45 50 46 45 45 44 30 0 0 0 0 0 13 1 31 16 4 0 0 0
  Wstrzymało się 4 3 2 4 3 5 3 3 2 2 4 0 17 0 0 0 0 0 0 1
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    41 42 43 44 45 46 47 48
  1 R. Ambrozik + + + - + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + - - + - - ? ?
  4 A. Bielan + + + - + + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + + - + + + +
  7 A. Bobko + + + - + + + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + ? - + + + +
  10 M. Borowski + ? - + - - + ?
  11 B. Borusewicz + - - + - - - -
  12 B. Borys-Damięcka + - - . . . . .
  13 M. Budner + + + - + + + +
  14 J. Chróścikowski . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + - - + - - + ?
  17 G. Czelej + + + - + + + +
  18 J. Czerwiński + + + - + + + +
  19 D. Czudowska + + + - + + + +
  20 W. Dobkowski + + + - + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + - + + + +
  22 R. Dowhan + - - + - - ? -
  23 J. Duda . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz + - - . . . . .
  25 P. Florek + - - + - - + ?
  26 R. Gaweł + + + - + + + +
  27 A. Gawęda + + + - + + + +
  28 S. Gogacz + + + - + + + +
  29 M. Golba + + + - + + + +
  30 A. Grabowski + + + - + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . .
  32 M. Grubski . . . . . . . .
  33 J. Hamerski . . . . . . . .
  34 J.M. Jackowski . . . . . . . .
  35 A. Kamiński + + + - + + + +
  36 S. Karczewski + + + - + + + +
  37 W. Kilian . . . . . . . .
  38 K. Kleina + - - + - . . .
  39 B. Klich + - - + - - + ?
  40 A. Kobiak + - - + - - + ?
  41 M. Koc . . . . . . . .
  42 S. Kogut . . . . . . . .
  43 W. Komarnicki . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + - + + + +
  45 M. Kopiczko + + + - + + + +
  46 W. Kraska + + + - + + + +
  47 J.F. Libicki + - - + - - + ?
  48 M. Łuczak + + + - + + + +
  49 J. Łyczak + + + - + + + +
  50 R. Majer + + + - + + + +
  51 R. Mamątow + + + - + + + +
  52 M. Martynowski + + + - + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + - + + + +
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    41 42 43 44 45 46 47 48
  54 A. Mioduszewski + + + - + + + +
  55 A. Misiołek + + + - + + + +
  56 K. Mróz + + + - + + + +
  57 G. Napieralski . . . . . . . .
  58 J. Obremski + + + - + - . +
  59 B. Orzechowska + + + - + + + +
  60 A. Pająk . . . . . . . .
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + - + + + +
  63 M. Pęk + + + - + + + +
  64 W. Piecha + + + - + + + +
  65 L. Piechota + + + - + + + +
  66 A. Pociej + - - + - - ? ?
  67 M. Poślednik . . . . . . . .
  68 M. Potoczny + + + - + + + +
  69 K. Probierz . . . . . . . .
  70 Z. Pupa + + + - + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + - + + + +
  72 M. Rocki + - - + - - + ?
  73 T. Romańczuk + + + - + + + +
  74 J. Rotnicka . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + - + + - - + ?
  76 J. Rusiecki + + + - + + + +
  77 S. Rybicki . . . . . . . .
  78 C. Ryszka + + + - + + + +
  79 J. Sagatowska + + + - + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + - + + + +
  82 W. Sługocki . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + - + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . .
  85 G. Sztark + - - + - - - -
  86 A. Szwed + + + - + + + +
  87 A. Szymański + + + - + + + +
  88 R. Ślusarz + + + - + + + +
  89 P. Termiński + - - + - ? + ?
  90 P. Wach + - - + - - ? ?
  91 A. Warzocha + + + - + + + +
  92 J. Wcisła . . . . . . . .
  93 K. Wiatr + + + - + + + +
  94 J. Włosowicz + + + - + + + +
  95 A. Wojtyła + + + - + + + +
  96 A. Zając + + + - + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + - - + - - + ?
  99 P. Zientarski + - - + - - + ?
  100 J. Żaryn + + + - + + + +
 
  Głosujących 74 74 74 72 72 71 70 71
  Za 74 54 54 18 54 53 64 54
  Przeciw 0 19 19 54 18 17 2 3
  Wstrzymało się 0 1 1 0 0 1 4 14
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 60. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany wprowadzane na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw są 

potrzebne i korzystne. Zaakceptowanie tej ustawy w przyjętym przez Sejm kształcie doprowadzi do istotnych, 
pozytywnych zmian dla wielu dłużników, przede wszystkim dla pozywanych konsumentów, których ochrona 
zostanie wzmocniona dzięki nowym przepisom dotyczącym przedawnienia roszczeń, w tym w szczególności 
dzięki przerzuceniu konieczności wykazania terminu wymagalności roszczeń na powoda i konieczności badania 
przez sąd faktu przedawnienia z urzędu.

Z drugiej strony, z uwagi na przesłanki wskazane we wprowadzanym art. 1171 kodeksu cywilnego, sądy 
będą miały każdorazowo możliwość odejścia od głównej zasady ochrony konsumentów poprzez zastosowanie 
zasad słuszności, co umożliwi także odpowiednią ochronę interesów wierzycieli. Moje wątpliwości w tym 
zakresie budzi może jedynie fakt, iż regulacja z art. 1171 odnosi się tylko do roszczeń przysługujących wobec 
konsumentów, a brak jest odpowiedniej regulacji w przypadku roszczeń dochodzonych przez konsumentów 
wobec przedsiębiorców. Ostatecznie jednak wprowadzenie możliwości dokonywania elastycznej oceny przez 
sądy w zakresie przedawnienia roszczeń powinno w mojej ocenie doprowadzić do sprawiedliwych rozstrzygnięć 
w każdej indywidualnej sprawie.

Potrzebne wydaje się także skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń do lat 6. Zmiany w tym 
zakresie powinny moim zdaniem doprowadzić do zwiększenia pewności aktualnego stanu prawnego oraz do 
zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Termin ten pozostaje także na tyle długi, iż w dalszym ciągu 
odpowiednio zabezpiecza interesy uprawnionych. Ponadto, przy nowo proponowanych zasadach ich liczenia, 
terminy przedawnienia zostaną w istocie nieco wydłużone – o czas do końca roku kalendarzowego, co także 
dodatkowo ułatwi obliczanie terminów przedawnienia zarówno sądom, jak i wierzycielom. Pragnę również 
w tym miejscu zauważyć, iż całkowicie słuszne wydaje się odpowiednie skrócenie terminu do egzekwowania 
prawomocnych już wyroków. Nie można bowiem akceptować sytuacji, w której wyrok jest jakby w zawiesze-
niu przez wiele lat. Zasądzone prawomocnie wierzytelności należy egzekwować szybciej i w taki sposób, aby 
nie „wisiały” one nad dłużnikami na tyle długo, żeby po wielu latach same odsetki okazały się wyższe niż 
roszczenie główne.

Słuszne i konieczne stało się również wprowadzenie zmian w zakresie egzekucji środków zgromadzonych 
na rachunkach bankowych dłużników. W świetle obecnie obowiązujących przepisów dłużnicy w większości 
przypadków nie mieli bowiem w istocie realnej możliwości obrony przed tego typu egzekucją. Proponowane 
zmiany dają już dłużnikom możliwość obrony swoich praw, jednocześnie nadal uniemożliwiając im uchylenie 
się od egzekucji. Zaproponowany termin 7 dni „zamrożenia” środków na rachunkach bankowych dłużnika przed 
przekazaniem ich komornikowi wydaje się adekwatny i w odpowiedni sposób zabezpiecza, moim zdaniem, 
interesy zarówno dłużników, jak i ich wierzycieli.

Moje wątpliwości budzi natomiast termin wejścia w życie nowej ustawy. Termin 30-dniowy może okazać 
się zbyt krótki dla wielu podmiotów pragnących chronić swoje interesy. Wydaje mi się, iż z uwagi na fakt, że 
proponowana ustawa wprowadza daleko idące zmiany dla szerokiej grupy adresatów nowych norm prawnych, 
powinni mieć oni więcej czasu na podjęcie stosownych działań związanych z przystosowaniem się do tych 
zmian. Czynności wykonywane w celu odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń często zajmują bowiem dużo 
czasu, a dodatkowo doliczyć trzeba także czas na zapoznanie się i przyswojenie nowych norm prawnych. Poddaję 
zatem pod rozwagę możliwość wydłużenia vacatio legis wprowadzanej ustawy.

Podsumowując niniejszy wywód, podnoszę, iż proponowane zmiany są w mojej ocenie logiczne i uzasad-
nione słusznymi interesami zarówno dłużników, jak i wierzycieli. W szczególności dzięki nowym przepisom 
znacząco ograniczone lub wyeliminowane powinny zostać praktyki dochodzenia dawno przedawnionych rosz-
czeń, w których to sprawach często dłużnicy – z uwagi na brak wiedzy i świadomości prawnej – nie potrafili 
skutecznie bronić swoich praw. Ponadto nowe przepisy powinny zdyscyplinować wierzycieli do szybszego 
podejmowania działań w celu wyegzekwowania należności od dłużnika, co także powinno bezpośrednio 
wpłynąć na stabilizację stosunków prawnych w całym państwie.

Mając powyższe spostrzeżenia na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla proponowanych zmian. Dziękuję 
bardzo za uwagę.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Przedstawiony projekt ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece znajduje u mnie pełne poparcie. Moje stanowisko 
uzasadnione jest faktem, że pozytywne są zmiany, które wymieniony projekt ustawy ma wprowadzić. Przede 
wszystkim, jak słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku z dnia 25 października 2016 r. 
(sygn. akt SK 71/13), obecne przepisy nie dawały wierzycielowi pełnej ochrony w zakresie dochodzenia swoich 
roszczeń pieniężnych od dłużnika, a część przepisów, pomimo że zawierała gwarancje dochodzenia roszczeń 
przez wierzyciela, ze względu na czas ich realizacji automatycznie im to uniemożliwiała. Takie przepisy prawne 
były sprzeczne z konstytucją, a zwłaszcza z zapewnioną przez nią ochroną określonego prawa majątkowego 
oraz jego realizacji. Stąd też obecnie omawiane zmiany przepisów mają na celu uaktualnienie i nadanie nowego 
brzmienia art. 7541 §1 k.p.c. Proponowane zmiany wprowadzą skuteczniejszą ochronę wierzyciela w zakresie 
ustanowionego zabezpieczenia. W obowiązujących przepisach niestety większy zakres gwarancji, w tym w za-
kresie uniknięcia odpowiedzialności cywilnej, posiada dłużnik.

Zwiększenie ochrony wierzyciela i zagwarantowanie przysługującego mu konstytucyjnego prawa mają zostać 
zapewnione także poprzez bezterminowe utrzymanie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przez uprawnione-
go do dokonania czynności egzekucyjnych. W obecnym ustawodawstwie pomimo tego, że wierzyciel podjął 
czynności egzekucyjne z nieruchomości, ze względu na długotrwałą i złożoną procedurę nie był w stanie wy-
egzekwować swojego prawa. W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niekonsty-
tucyjny ze względu na brak odpowiedniej ochrony czy wręcz pozorną ochronę praw majątkowych wierzyciela. 
Wprowadzenie proponowanych zmian ma zwiększyć szanse wierzyciela na wyegzekwowanie swoich należności, 
ograniczając tym samym możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej przez dłużnika.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o programie modernizacji Służby Więziennej to pierwsza tego typu ustawa dedykowana Służbie 

Więziennej – od 1989 r. takiej ustawy nie było. To także pierwsze takie finansowe środki w najnowszej historii 
przekazywane na poprawienie funkcjonowania tej ważnej dla państwa formacji. Ustawa, która weszła w życie 
1 stycznia 2017 r., ma przede wszystkim poprawić funkcjonowanie Służby Więziennej w wielu obszarach.

Konieczne zmiany w ustawie o Służbie Więziennej i kodeksie karnym wykonawczym przewidują świetne 
rozwiązanie, które, jak uważam, zapewni bezpieczne i skuteczne wykonywanie kar w systemie dozoru elektro-
nicznego z wykorzystaniem elektronicznej bransoletki oraz przestrzeganie zakazów orzeczonych przez sąd, np. 
zakazu zbliżania się do określonych osób lub miejsc. Na dzień dzisiejszy trudno jest w każdej chwili namierzyć 
sprawcę, wobec którego sąd orzekł zakaz zbliżania się m.in. do określonych miejsc. Dzięki omawianej właśnie 
zmianie ustawy to się zapewne zmieni.

W nowelizowanej ustawie chodzi przede wszystkim o potencjalnie większy udział instytucji państwowych 
w funkcjonowaniu systemu dozoru elektronicznego, niż miało to miejsce dotychczas.

W związku z wprowadzeniem zaproponowanych zmian dozór elektroniczny w Polsce stanie się skutecz-
niejszy, pewniejszy, bardziej wydajny i efektywny. Jedną z kluczowych nowości jest przejęcie przez instytucje 
państwa obowiązków nadzoru nad całym systemem w tym zakresie, który dotychczas był zarezerwowany dla 
firm prywatnych. Teraz to funkcjonariusze będą odpowiadali m.in. za instalację urządzeń służących do do-
zoru elektronicznego. Wiem, że te zmiany cieszą samą Służbę Więzienną, ponieważ dzięki nim będzie miała 
wszystko pod kontrolą.

Do tej pory inspektorzy terenowi nie mieli statusu funkcjonariusza publicznego, co oznaczało brak wielu 
istotnych uprawnień. Efektem tego było to, że gdy pracownicy prywatnej firmy stwierdzali jakieś naruszenia 
ze strony osób objętych dozorem elektronicznym, musieli wzywać policjantów, co było bardzo kłopotliwe 
i wiązało się z dodatkowymi kosztami, które ostatecznie ponosili podatnicy. Przekazanie tego typu zadań 
Służbie Więziennej rozwiąże cały problem. Dzięki temu, że patrole w terenie będą wykonywane nie przez 
inspektorów zatrudnionych przez prywatną firmę, ale przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, proces ten 
będzie o wiele sprawniej przebiegać. Zwiększone będą również możliwości techniczne obecnie stosowanego 
w kraju systemu, m.in. poprzez wprowadzenie przenośnych rejestratorów. Zmiany na pewno nie spowodują 
marginalizacji podmiotów prywatnych, bo te nadal będą odpowiadały, w ramach przetargów, za technologię 
oraz oferowane SW urządzenia.

Minister sprawiedliwości będzie dysponował większym potencjałem w kształtowaniu udziału podmiotów 
prywatnych oraz instytucji państwa w nadzorze nad całościowym funkcjonowaniem systemu. Przecież obecne 
centra monitorowania już są zarządzane przez struktury państwowe. Minister sprawiedliwości będzie mógł 
zdecydować, że Służba Więzienna ma wykonywać zadania podmiotu obsługującego centrale monitorowania 
skazanych (jak dotychczas) oraz podmiotu dozorującego skazanych. W rezultacie, kiedy podmiot dozorujący, 
np. prywatny wyłaniany w przetargu publicznym, przestanie nadzorować wykonywanie kar w SDE, np. z po-
wodu wygaśnięcia umowy i nieprzygotowania nowej na czas, to możliwe będzie szybkie i sprawne przejęcie 
tego zadania przez SW. Przewidziano też wyposażenie skazanego w dozorze mobilnym w rejestrator przenośny, 
który nie tylko umożliwi z nim kontakt telefoniczny, ale i zapewni kontrole jego miejsca pobytu w każdym 
czasie. Nawet po wyczerpaniu się źródła zasilania w nadajniku GPS kontakt ten będzie możliwy.

Nowelizacja umożliwia większą kontrolę nad skazanym w dozorze mobilnym, uwzględnia np. obowiąz-
kowe odbieranie przez niego telefonu i udzielanie wyjaśnień upoważnionym organom, powoduje konieczność 
wykonywania czynności podobnych do tych, jakie skazany musiałby spełniać będąc w dozorze stacjonarnym.

SDE to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary więzienia. Umożliwia kontrolowanie 
przy pomocy urządzeń elektronicznych wykonywania nałożonych na skazanego obowiązków w domu w okre-
ślonych godzinach. W razie nieobecności lub spóźnienia urządzenie monitorujące powiadamia o tym centralę 
monitorowania.

Dzięki wprowadzeni tej ustawy zwiększy się liczba etatów w Służbie Więziennej, na które czekają młodzi, 
wykształceni ludzie, którzy wręcz marzą o stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej, ponieważ posiadają 
ku temu wszelkie predyspozycje.
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Oczywiście popieram proponowane zmiany. Potrzebne jest zwiększenie kompetencji Służby Więziennej 
oraz poszerzenie technicznych możliwości w zakresie wykorzystania systemu dozoru elektronicznego. Cała 
realizowana reforma Służby Więziennej ma przecież uczynić ją po prostu tańszą i bardziej produktywną, na-
kierowaną na jak najlepszą realizację zadań nałożonych na tę formację. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami są odpowiedzią na 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. To, co w szczególności zasługuje na aprobatę, 
jeśli chodzi o wprowadzenie omawianych zmian, to przede wszystkim pochylenie się nad indywidualnymi sy-
tuacjami, kiedy to kierowcy przekroczyli dopuszczalną prędkość, będąc w stanie wyższej konieczności, w celu 
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa 
tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało 
wartość niższą od dobra ratowanego. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nie 
przewidują sytuacji usprawiedliwiających w przypadku kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość 
o więcej niż 50 km/h na terenie zabudowanym. Instytucja stanu wyższej konieczności została unormowana 
m.in. w kodeksie karnym – w art. 26 k.k. Wynika z tego, że ustawodawca przewidział sytuacje, w których 
jedno dobro jest poświęcane celem ratowania innego dobra. Oczywiście poświęcane dobro przedstawia war-
tość niższą od ratowanego. Ustawodawca w precyzyjny sposób wskazał warunki, jakie muszą być spełnione, 
żeby konkretne zdarzenie zostało zakwalifikowane jako stan wyższej konieczności. Analogiczne unormowanie 
zostało przewidziane w art. 16 kodeksu wykroczeń.

Jeśli chodzi o omawianą ustawę, to uważam, że wprowadzenie stanu wyższej konieczności wydaje się po-
trzebne. Niejednokrotnie mogliśmy się spotkać z sytuacjami, że kierowca był zmuszony przekroczyć dozwo-
loną prędkość na terenie zabudowanym np. ze względu na to, że wiózł ciężarną kobietę, u której rozpoczął się 
poród. Innym przykładem, który ukazuje zasadność wprowadzenia zmian, jest sytuacja, gdy nie można liczyć 
na pomoc pogotowia, Straży Pożarnej, Policji (np. ze względu na odległość, brak możliwości zadzwonienia), 
a ta pomoc jest niezbędna celem ratowania zdrowia lub życia. Warto dodać, że przedstawione zdarzenia mają 
charakter sporadyczny, jednakże brak uregulowań w tym zakresie w obecnym ustawodawstwie w znaczący 
sposób ogranicza podmiotowe prawo każdego człowieka – prawo do obrony. Co więcej, jak słusznie zauważył 
Trybunał Konstytucyjny, ustawodawca powinien zapewnić obywatelom rzetelność procedury administracyjnej. 
W związku z tym, ustawodawca zobowiązany jest do uaktualnienia przepisów i przystosowania ich do dość 
dynamicznie zmieniającego się życia oraz potrzeb z niego wynikających. Dzięki wprowadzeniu instytucji stanu 
wyższej konieczności do procedury administracyjnej policjant będzie mógł odstąpić od zatrzymania prawa 
jazdy w momencie stwierdzenia, że zaistniała usprawiedliwiona sytuacja przekroczenia dozwolonej prędkości.

Kolejną pozytywną zmianą jest to, że mają zostać wprowadzone krótkie terminy rozpatrzenia przez starostę 
i samorządowe kolegium odwoławcze spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Spowoduje to przyspie-
szenie postępowania i większe zadowolenie obywateli.

W związku z przedstawionymi kwestami uważam, że wprowadzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
instytucji stanu wyższej konieczności jest niezbędne i potrzebne.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ochrona dziedzictwa narodowego jest bardzo istotnym 

zadaniem państwa. Procedowana ustawa stanowi kolejny ważny element rozszerzenia mecenatu państwa nad 
działalnością kulturalną, w tym wypadku mecenatu nad działalnością poza granicami państwa. Istniejące 
obecnie uregulowania pozwalające na finansowanie jedynie konkretnych, pojedynczych celów i zadań polskich 
instytucji kultury znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie są bowiem, w mojej opinii, 
w pełni wystarczające do zapewnienia kontynuacji działalności i normalnego funkcjonowania tych instytucji. 
Jednocześnie zagrożone są zatem bardzo istotne pamiątki stanowiące nasze dobro narodowe. Wprowadzenie na 
poziomie ustawowym możliwości otrzymania stałej pomocy finansowej przez tego typu podmioty przyczyni 
się bezpośrednio do zwiększenia ochrony niezwykle ważnego dorobku państwa, nad którym pieczę od wielu 
lat stanowią rzeczone instytucje.

Odpowiednio skonstruowane wydają się także zaproponowane we wprowadzanej ustawie ramy instytucjo-
nalne finansowania wnioskujących o wsparcie instytucji – procedowane uregulowania z jednej strony ujedno-
licają i upraszczają proces otrzymywania przez te instytucje wsparcia finansowego od państwa i jednocześnie 
znacząco rozszerzają możliwości pomocy państwa w tym zakresie, a z drugiej strony wprowadzają odpowiednie 
zabezpieczenia przed sytuacją, w której wsparcie miałyby otrzymać instytucje mające na celu jedynie wyłu-
dzenie państwowych pieniędzy. Warto bowiem zauważyć, iż ustawa przewiduje wprowadzenie rozporządzenia, 
które szczegółowo ureguluje wszystkie istotne kryteria i tryb podejmowania decyzji w sprawie przyznawania 
finansowania wszelkim instytucjom składającym odpowiedni, również stosownie sformalizowany wniosek. 
Powołany ma być także rzetelny zespół ekspertów, który będzie kontrolował i oceniał zarówno wnioski, jak 
i rozliczanie instytucji z wykorzystywania przyznanych środków państwowych. Mechanizmy te powinny moim 
zdaniem zapobiec wydawaniu przez ministerstwo kultury niewłaściwych i choćby minimalnie kontrowersyjnych 
decyzji dotyczących finansowania zagranicznych instytucji kultury.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że niniejszy wywód podnosi, iż proponowane zmiany powinny 
skutecznie wyeliminować istniejące luki prawne dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego znajdującego się 
poza Rzecząpospolitą Polską, dzięki czemu będą miały niezwykle istotny i zdecydowanie pozytywny wpływ 
na dalszy rozwój polskiej kultury na świecie oraz przyczynią się do wzmocnienia ochrony naszego bogatego 
dorobku kulturowego wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka faktyczna, niepodważalna i obiektywna potrzeba. 
Mając powyższe na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla proponowanych zmian. Dziękuję bardzo za uwagę.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Borowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jak wiadomo, Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” realizuje obecnie projekt budowy promu pasażerskie-

go. Media, być może nie zawsze rzetelnie, ale dość różnie informują o stanie zaawansowania prac. W związku 
z tym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W marcu 2017 r. podpisano kontrakt na budowę. Jakie są podstawowe punkty harmonogramu realizacji 
tego zadania? Proszę o przekazanie mi konkretnych terminów projektowania i budowy promu.

2. Jaki jest obecny stan zaawansowania budowy promu? Co konkretnie wykonano i czy jest to zgodne 
z harmonogramem?

3. Ile według kontraktu miało kosztować zaprojektowanie i wybudowanie promu i czy kwota ta nadal obo-
wiązuje?

4. Jaki jest obecnie przewidywany termin oddania promu do użytku?
5. Czy zgodnie z planami Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zlecono już budowę kolejnej jednostki?

Z poważaniem 
Marek Borowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla stanowiska Zarządu Województwa 

Lubuskiego z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Szkolnictwo wyższe jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego. Jego diagnoza w wojewódz-

twie lubuskim wskazuje, że uczelnie w regionie zmagają się dziś nie tylko z niżem demograficznym, ale także 
z trudną sytuacją odpływu młodzieży na studia poza województwo, szczególnie do metropolii. Wskaźniki 
dotyczące liczby studentów i wydatków na badania i rozwój należą do najniższych w Polsce.

Projektowana ustawa może przynieść szereg zagrożeń dla małych ośrodków akademickich. Proponowane 
zmiany w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego będą niekorzystne dla uczelni w średnich miastach, w tym 
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczególnie niepokojące są proponowane zmiany w systemie oceniania 
jakości naukowej (kategoryzacja), co wiąże się z ograniczaniem środków na badania naukowe i dydaktykę oraz 
zmniejszeniem samodzielności w decydowaniu o rozwoju uczelni. Uczelnie te mogą realnie stracić rangę uni-
wersytetu. Taka sytuacja odbije się negatywnie na rozwoju społeczno-gospodarczym województwa lubuskiego. 
Wpłynie to także na poważne ograniczenie potencjału badawczo- rozwojowego i innowacyjnego.

W związku z tym apeluję o zmiany w projektowanej ustawie, które będą budowały konkurencyjność polskiej 
nauki, pozwalając na rozwój regionalnych uczelni, a nie ich degradację.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z zapytaniami i zarzutami środowisk samorządowych miasta Dąbrowa Górnicza zwracam 

się do Pani z prośbą o wykładnię przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DzU z 2017 r. 
poz. 59), a dokładnie art. 97 tego aktu prawnego. Chodzi o sytuację, w której liczba oddziałów w jednej ze 
szkół wchodzących w skład zespołu wyniosła poniżej 12. Kierowane przeze mnie zapytanie dotyczy kwestii 
możliwości utworzenia w takim przypadku stanowiska wicedyrektora. Dokładnie chodzi o wykładnię art. 97 
ust. 2 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stano-
wiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze”.

Czy w przypadku szkoły mającej mniej niż 12 oddziałów organ prowadzący może utworzyć stanowisko 
wicedyrektora, czy nie? Jeśli nie, to czy są lub będą rozważane zmiany legislacyjne dające w tej sprawie jed-
nostkom samorządu terytorialnego większą swobodę?

Moje pytania wydają się zasadne z uwagi na fakt, że kwota subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów 
działalności szkół. W związku z tym JST są zobowiązane do dopłacania różnicy kosztów utrzymania szkół, 
de facto ponosząc te koszty. Liczebność uczniów w oddziałach szkół też jest różna.

Czy wykładnia regulacji ustawy jest sztywna? Czy przyjęcie, zgodnie z ustawą, sztywnego kryterium 12 od-
działów do utworzenia stanowiska wicedyrektora jest zawsze słuszne? W praktyce może dochodzić do takich 
sytuacji, że szkoła z mniejszą liczbą uczniów będzie mogła utworzyć stanowisko wicedyrektora po spełnieniu 
warunku 12 oddziałów, a szkoła z większą liczbą uczniów i z mniejszą liczbą oddziałów takiego uprawnienia 
mieć nie będzie.

Z poważaniem 
Arkadiusz Grabowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do głównego inspektora transportu drogowego Alvina Gajadhura

Szanowny Panie Inspektorze!
Jako senator RP, mieszkaniec miasta Będzina, zwracam się do Pana z bardzo pilnym wnioskiem o zabudo-

wanie fotoradaru przy al. Hugona Kołłątaja w pobliżu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Stanisława 
Staszica w ciągu DW nr 910. Zarządcą tej drogi jest śląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Odcinek drogi wo-
jewódzkiej, o którym mowa, to ważny ciąg komunikacyjny w Zagłębiu Dąbrowskim, na którym odbywa się 
wzmożony ruch pojazdów – na 3 pasach ruchu w obu kierunkach. W związku z tym, że ruch pojazdów w obu 
kierunkach odbywa się na 3 pasach szerokiej drogi, która jest w dobrym stanie technicznym, kierowcy na tym 
odcinku notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość. Niestety w związku z tym, że jest to droga, poprzez 
którą piesi przechodzą do pobliskiego kościoła oraz placu zabaw dla dzieci, dochodziło tam już do potrąceń 
pieszych, w tym do wypadku śmiertelnego. Ponadto w ciągu ostatnich 5 lat doszło w tym miejscu do 37 kolizji 
drogowych.

Czarę goryczy mieszkańców będzińskich osiedli Warpie i Ksawera przelało potrącenie, do którego doszło 
26 kwietnia br. Śmierć na przejściu dla pieszych w tym miejscu poniosło 10-letnie dziecko. Panie Inspektorze, 
w imieniu własnym i bezsilnych już mieszkańców miasta Będzina wnoszę o zabudowanie w tej lokalizacji 
fotoradaru z możliwością kontroli prędkości w obu kierunkach (fotoradaru obracanego).

Nadmienię również, że w związku ze śmiertelnym potrąceniem 10-letniego dziecka zawiązało się nieformalne 
porozumienie mieszkańców, których celem jest to, aby nigdy więcej nikt na tym przejściu dla pieszych nie zginął. 
Pikieta, która była inicjatywą mieszkańców, zgromadziła ponad 200 osób. Planowane są również kolejne pikiety 
mieszkańców, w tym pikiety blokujące ruch na tym jakże ważnym zagłębiowskim ciągu komunikacyjnym.

O problemie poinformowany został również marszałek województwa śląskiego, pan Wojciech Saługa, który 
sprawuje nadzór nad zarządcą drogi.

Z poważaniem 
Arkadiusz Grabowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej oraz do ministra sprawiedliwości, 
prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym w L. zapadł wyrok w sprawie przeciwko J.M., który prowadził 

działalność gospodarczą pn. (…) z siedzibą w M., (…). Sąd Rejonowy w L. w wyroku do sygn. akt II K 644/16 
uniewinnił oskarżonego J.M. od popełnionego czynu z art. 62 §2 kks. Akt oskarżenia w tej sprawie wniósł 
naczelnik Urzędu Skarbowego w L. Wyrok ten jest prawomocny. Nadto wobec podatnika, pana J.M., w dniu 
19 stycznia 2016 r. wydano decyzję w sprawie nr PP/4213-30/15, na podstawie której wszczęto postępowanie 
podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za czwarty kwartał 2010 r. i postępowanie to trwa do dziś.

W internetowej wersji KRS oraz CEIDG nie można wyczytać, czy podatnik znajduje się w rejestrze VAT jako 
podatnik czynny. W tym kontekście trzeba też zauważyć, że pan M. ma wykształcenie zawodowe i podejmuje 
decyzje gospodarcze w swojej firmie w oparciu o takie, a nie inne doświadczenie i wiedzę życiową. W związku 
z tym wielce prawdopodobne jest, że nie sprawdził swoich kontrahentów, gdyż nie był w stanie, a był skoncen-
trowany na wykonaniu w terminie prac, które, jak twierdzi, miały większy zakres niż te, w sprawie których 
umówił się z inwestorami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że CEIDG funkcjonuje od 1 lipca 2011 r. Można także 
odnieść się do stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu decyzji PP/4213-30/15, str. 6, cyt.: „Zgodnie z odpowiedzią 
Gminy L. w ofercie przetargowej wykonawca wskazał, że nie zamierza powierzać do podwykonawstwa żadnej 
części zamówienia”. Zainteresowany twierdzi, że wykonywał dodatkowe roboty ziemne, nieujęte w przetargu, 
co do których nie musiał zgłaszać podwykonawstwa, a koszty pokrył ze środków własnych, ponieważ przedmiar 
robót zgodnie ze specyfikacją był poglądowy.

Organ administracyjny, wskazując w uzasadnieniu decyzji analogię zachowania podatnika, pana J.M., do 
zachowań opisanych jako wyczerpujące znamiona czynów karnoskarbowych, wskazał orzeczenia sądów admini-
stracyjnych w sposób niekompletny. Przykładowo nie podał sygnatury wyroku WSA sądu w Poznaniu w wyroku 
z 14 marca 2014 r. (karta 6 decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 
2018 r.). Urząd Skarbowy w L., co szczególnie istotne, nie wniósł apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w L. 
w sprawie do sygn. II K 644/16 uniewinniającego podatnika, pana J.M., od popełnienia przestępstwa skarbowego 
z art. 62 §2 kks. Tymczasem organy skarbowe w uzasadnieniach wydanych decyzji zdają się pomijać ten fakt lub 
oceniać go jako obojętny dla oceny sytuacji podatkowej i życiowej wymienionego. Co szczególnie istotne, Sąd 
Rejonowy w L., oceniając zachowanie podatnika w aspekcie możliwości wyczerpania znamion przestępstwa 
skarbowego z art. 62 §2 kks, zauważył, str. 18 uzasadnienia, iż organy skarbowe, odnosząc się do zachowania 
podatnika, oceniają wyłącznie znamiona przedmiotowe powołanego przestępstwa skarbowego, a nie oceniają 
ich w kontekście zachowania podatnika, czyli nie uwzględniają znamion podmiotowych.

Oceniając całościowo zachowanie pana M., niewątpliwie trudno mówić, jak to czynią organy skarbowe, 
o tzw. karuzeli podatkowej, gdyż podatnik prowadził działalność gospodarczą, jest osobą nieposiadającą wy-
kształcenia w zakresie finansów publicznych lub praw, a wspomniane roboty budowlane zostały wykonane na 
rzecz inwestorów, co potwierdzają odbiory, gdyż roboty zostały wykonane na rzecz podmiotów publicznych, 
zaś świadkowie sprawy w postaci pracowników pana M. stwierdzają zarówno w postępowaniu karnym, jak 
i administracyjnym, że podwykonawcy istnieli, choć postępowanie w tej sprawie odbywało się ponad 5 lat 
po wykonaniu realizacji, a po czasie tym wielu świadków mogło nie pamiętać lub nie pamiętało dokładnie 
zaistniałych zdarzeń. Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. dopiero w trakcie toczącego się postępowania admi-
nistracyjnego, w dniu 9 grudnia 2016 r., to jest po prawie 2 latach od dnia kontroli, jaka miała miejsce 20 maja 
2015 r, nr KP/411-48/15W, skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w L. 

Oceniając zachowanie pana J.M. trzeba zaznaczyć, iż do chwili postępowania, o którym jest mowa wyżej, 
wedle jego oświadczenia nie miał on żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec ZUS i US oraz nie był 
karany lub oskarżony w żadnych postępowaniach sądowych lub prokuratorskich i prawa pracy, a działalność 
prowadzi bez przerwy od 1997 r. W obecnej sytuacji czas poświęcony na wyjaśnianie sprawy, koszty z tym 
związane, w tym odejście pracowników, utrata wiarygodności, powodują, że przedsiębiorca znajduje się na 
krawędzi upadłości.

W efekcie decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy w L., sygn. PP/4213-30/15, w zakresie nierzetelnych fak-
tur w dniu 26 stycznia 2018 r. został wydany wyrok nakazowy w sprawie przeciwko J.M. Sąd Rejonowy w L. 
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wyrokiem nakazowym, sygn. akt II K 343/17, uznał J.M. za winnego posługiwania się nierzetelnymi fakturami. 
Jednak w sprawie z 17 sierpnia 2017 r. dotyczącej tych samych faktur ten sam sąd rejonowy wydał wyrok unie-
winniający J.M. Wyrok z dnia 17 stycznia 2017 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony naczelnikowi Urzędu 
Skarbowego w L. na długo przed zapadnięciem wyroku nakazowego, jednakże organ skarbowy nie dołączył 
wyroku ze sprawy II K 644/16 do sprawy II K 343/17. W zaistniałej sytuacji faktycznej pojawia się problem 
dotyczący relacji pomiędzy prawomocnymi orzeczeniami sądowymi a postępowaniami karnoskarbowymi.

Na korzyść podatnika świadczy też fakt, iż pan M. do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą 
i odprowadza z tego tytułu stosowne daniny publiczne jako nieliczny z przedsiębiorców wymienionych w de-
cyzji PP/4213-30/15. Poza panem M. wymienione tam podmioty w większości albo prowadzą działalność 
w ograniczonym zakresie, albo nie prowadzą jej wcale lub nie żyją. Relacje wymienionego z nierzetelnymi 
kontrahentami powinny zostać objęte oceną pod kątem realizacji znamion oszustwa, tymczasem konsekwencje 
nierzetelności wymienionych ponosi w głównej mierze przedsiębiorca, który do dzisiaj prowadzi działalność, 
opłaca daniny publicznoprawne i ewentualnie można uznać, iż działał bez należytej pomocy prawnej lub bez 
rozeznania w związku z brakiem umyślności. W zaistniałej sprawie brak umyślności jest okolicznością klu-
czową, skutkującą uniewinnieniem podatnika w sprawie karnej i fakt ten powinien zostać wzięty pod uwagę 
także w aspekcie oceny jego zachowania w toku dalszej analizy organów skarbowych. Jak wynika przykładowo 
z wyroku WSA w Kielcach, sądy administracyjne oraz pośrednio organy podatkowe są związane ustaleniami 
faktycznymi zawartymi w związku z postępowaniem karnym – I SA/Ke 715/10.

Wobec przytoczonych faktów wniesienie oświadczenia w przedmiotowej sprawie było uzasadnione.
1. Czy Minister Sprawiedliwości wraz z Ministrem Finansów w toku zmian przepisów, w tym wprowadze-

nia JPK, poprawią stosowne rejestry KRS i CEIDG tak, aby znalazła się tam informacja o tym, czy podatnik 
zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny?

2. Jakie przesłanki stoją na przeszkodzie temu, aby dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie 
przychylił się do prośby podatnika J.M. i ponownie przeanalizował sprawę, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 
J.M. wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2017 r. został uniewinniony i naczelnik Urzędu Skarbowego w L. nie wniósł 
odwołania od tego wyroku?

3. Czy organ podatkowy powinien powiadomić sąd karny o uniewinnieniu względem tego samego podatnika 
we wcześniejszej sprawie?

4. Czy Minister Finansów obejmie nadzorem wszystkie postępowania i decyzje wydane w sprawie J.M., 
a Minister Sprawiedliwości – odłam karny sprawy?

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz do wojewody małopolskiego 
Piotra Ćwika

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo!
Do mojego biura senatorskiego licznie zgłaszają się mieszkańcy powiatów limanowskiego i nowotarskiego 

z prośbami o podjęcie przeze mnie interwencji w sprawie przekwalifikowania całodobowego specjalistycznego 
zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „S”) na podstawowy zespół ratownictwa medycznego (ZRM „P”) 
w miejscowościach Limanowa, Krościenko nad Dunajcem i Rabka.

Wobec tego uprzejmie proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na pytanie: dlaczego doszło do takiej 
zmiany? Wnoszę również o ponowną analizę podjętych decyzji i przywrócenie w wymienionych miejscowo-
ściach całodobowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.

Przedstawiam uzasadnienie.
Przekwalifikowanie zespołu medycznego ze specjalistycznego na podstawowy spowoduje, że cały region 

powiatu limanowskiego pozostanie bez lekarza w karetce. Są częste przypadki nagłych zachorowań, wypadków, 
w tym komunikacyjnych, gdy doświadczenie lekarza w karetce jest niezbędne dla ratowania życia pacjenta.

Przekształcenie ZRM-ów z „S” na „P” powoduje, że najbliższy zespół specjalistyczny dla powiatu limanow-
skiego znajduje się w Nowym Sączu, a dla Szczawnicy, Krościenka, Rabki oraz okolicznych gmin – w Nowym 
Targu. Przy tym należy zauważyć, że ZRM „S” w Starym Sączu, mieszczący się najbliżej wschodnich gmin 
powiatu nowotarskiego, jest w gestii dyspozytorni w Tarnowie (rejon 1202 – karpacki), podczas gdy gminy 
te znajdują się w rejonie dyspozytorni w Krakowie (rejon 1201 – krakowski). Niebagatelny jest także fakt, że 
ZRM „S” stanowi 3-osobowa załoga powołana do ochrony życia i zdrowia, a w ZRM „P” znajduje się tylko 
2 ratowników.

Przy tej okazji należy przypomnieć wielokrotnie podnoszoną kwestię, że najbliższa dyspozytornia dla 
rejonu powiatu limanowskiego znajduje się w Tarnowie, a dla rejonu powiatu nowotarskiego – w Krakowie. 
W tej sytuacji potoczne nazewnictwo niektórych przysiółków, wsi i dzielnic powoduje, że adresy nie 
znajdują się w bazie danych systemu wspomagania ratownictwa, a GPS czasami kieruje załogi do innych 
części danej miejscowości, wsi etc. i opóźnia to przyjazd karetek. Nowy system SWD PRM nie zastąpi 
lekarza w zespole.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że powiat limanowski, a także gminy Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, 
Rabka, to region, w którym bardzo mocno rozwinięta jest turystyka. Do tych miejscowości przyjeżdża bardzo 
duża liczba turystów zarówno latem, jak i zimą i dochodzi do dużej liczby wypadków i zdarzeń z ich udziałem 
wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Po 1 kwietnia 2018 r. na mapie rejonu operacyjnego województwa małopolskiego powstała taka sytuacja, 
że powiaty limanowski, suski i gorlicki nie posiadają karetki specjalistycznej, zmniejszona została także liczba 
karetek specjalistycznych w powiecie nowotarskim z 3 do 1. W efekcie przekwalifikowania ZRM-ów wzrośnie 
także znacząco obciążenie pracą innych zespołów ZRM „S” z terenu całego województwa.

Ambulanse jako pojazdy typu „P” są inaczej wyposażone niż jako pojazdy typu „S”. Ambulans „P” w sto-
sunku do ambulansu „S” nie posiada m.in.: zestawu do drenażu klatki piersiowej, wolumetrycznej pompy 
infuzyjnej, zastawki wytwarzającej ciśnienie końcowo-wydechowe. Ambulans „P” ma na swoim wyposażeniu 
węższe spektrum leków niż ambulans „S”. Lekarz w zespole specjalistycznym posiada szersze uprawnienia do 
wykonywania procedur medycznych.

Czy wobec tego pojazdy typu „S” zostaną fizycznie wycofane z tych miejscowości i jakie wtedy przewidzia-
ne jest ich wykorzystanie? Ile więc będzie kosztowało przekształcenie tych pojazdów z „S” na „P” i co stanie 
się z wyposażeniem, które pozostanie po takiej zmianie? Średnia cena ambulansu waha się od 290 tysięcy zł 
w przypadku ambulansu z wyposażeniem podstawowym do 600 tysięcy zł w przypadku ambulansu w pełni 
wyposażonego.

Rozwiązanie, które obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r., tj. zmiana ZRM „S” na ZRM „P”, przy umiejscowieniu 
dyspozytorni w Krakowie i Tarnowie, w opinii wielu mieszkańców i lekarzy obniża jakość ochrony zdrowia 
w całym regionie. Trzeba przypomnieć, że zespół ZRM „S” z Limanowej w okresie pierwszych 9 miesięcy 
roku 2017 wyjeżdżał do potrzebujących 1 tysiąc 325 razy.
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Życie i zdrowie ludzi jest dobrem najwyższym. Dlatego w imieniu mieszkańców powiatów limanowskie-
go i nowotarskiego proszę o ponowne zweryfikowanie decyzji dotyczącej działania systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego na terenie województwa małopolskiego i powrót zespołów specjalistycznych w tych 
miejscowościach.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się obywatele zaniepokojeni rozwiązaniami prawnymi, które mają 
się znaleźć w ustawie o szkolnictwie wyższym. Moi rozmówcy podnoszą problem, jakim jest to, że w ustawie 
nie ujęto architektury i urbanistyki jako samodzielnych dyscyplin naukowych. 

Architektura zawsze skupiała się przede wszystkim na sztuce, ale jednocześnie na technice i nauce, dzięki 
czemu znajdowały w niej wyraz najbardziej złożone i piękne idee. Każda władza miała świadomość wyjątkowo-
ści architektury jako królowej sztuk w ich starożytnym rozumieniu, a więc jako królowej umiejętności i nauk.

W związku z tym proszę o informację, czy nowoczesna ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa na miarę 
przyszłych wieków, powinna wskazywać na szczególną rolę architektury jako odrębnej dyscypliny, obok dys-
cyplin naukowych i artystycznych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze”. 
Moi rozmówcy poinformowali mnie, że do dnia dzisiejszego brakuje rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie 
odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz że nieuregulowany jest stan prawny gruntów, na 
których zostały posadowione budynki SM „Osiedle Zacisze”. 

Sprawa ciągnie się od wielu lat. Problem polega na tym, że sprawą zajmują się dwa różne wydziały urzędu 
miasta: odszkodowaniem za ul. Uznamską zajmuje się Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa z siedzibą przy 
ul. Chałubińskiego 8 (sprawę prowadzi p. K. K., tel.(…), z kolei kwestia własności działek na rowie jest w gestii 
Urzędu Dzielnicy Targówek (Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Kondratowicza 20). To te dwa 
biura miasta korespondują ze sobą i próbują ustalić warunki zamiany działek. Spółdzielnia może zrobić nie-
wiele, aby to procedowanie trwało krócej. Sytuacja jest patowa, a obecny stan stawia w bardzo trudnej sytuacji 
mieszkańców budynków, które są w części położone na gruntach spółdzielni i w części na gruntach miasta, co 
nie pozwala na założenie ksiąg wieczystych z wszelkimi tego konsekwencjami.

W związku z tym proszę o informację, kiedy nastąpi uregulowanie opisanych spraw.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zwróciły się przedstawicielki Sybiraków z pytaniem, czy w najbliższej przy-

szłości rząd Zjednoczonej Prawicy zamierza podjąć działania zmierzające do wprowadzenia tzw. świadczeń 
substytucyjnych dla osób wywiezionych – często jako dzieci – w głąb ZSRR w latach 1939–1956.

W roku 2009 do Sejmu został skierowany prezydencki projekt ustawy o świadczeniu dla osób represjonowa-
nych przez ZSRR, a w roku 2013 podobny projekt – projekt ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty 
inwalidzkiej przysługujących sybirakom-kombatantom przebywającym w latach 1939–1956 na przymusowym 
zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, druk nr 1657 – złożyła grupa 
posłów. Niestety oba projekty w toku prac sejmowych zostały odrzucone.

W związku z tym proszę o poinformowanie mnie, czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
prowadzone są działania zmierzające do poprawy losu Sybiraków. Jeśli obecnie takie czynności nie są prowa-
dzone, proszę o informację, czy ministerstwo rozważa podjęcie takich działań. Wprowadzenie świadczeń sub-
stytucyjnych dla tej grupy obywateli będzie swego rodzaju aktem sprawiedliwości dziejowej. Koszt budżetowy 
wprowadzonych zmian, przy założeniu kwoty świadczenia na poziomie 400–500 zł za każdy miesiąc represji, 
nie będzie w skali globalnej wysoki.

Z poważaniem 
Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszalku!
Jak wiadomo, senatorowie rozliczają wydatki swoich biur parlamentarnych, przekazując do Kancelarii 

zestawienia wydatków wraz z oryginałami dowodów księgowych. Ta dokumentacja jest potem drobiazgowo 
kontrolowana przez zespół Biura Finansowego Kancelarii Senatu. Następnie powstaje doroczne sprawozdanie 
z rozliczeń wydatków pokrywanych z ryczałtu na biura senatorskie, przedkładane Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich. W istocie więc urzędnicy Kancelarii przygotowują zestawienia wydatków i otrzymanych 
środków za senatorów. W trakcie przyjmowania dokumentacji pracownicy Biura Finansowego sprawdzają 
dokumenty finansowe przedłożone przez senatorów, oceniają je i niektóre z nich kwestionują.

Obowiązujące przepisy prawa parlamentarnego nie upoważniają urzędników Kancelarii do szczegółowej 
kontroli rachunków biur senatorskich, a tym bardziej nie upoważniają do ich kwestionowania (odrzucania). 
Wprost przeciwnie, prawo wskazuje wyraźnie, że to pracownik biura senatorskiego sprawdza dowody księgowe 
pod względem księgowym, a senator kontroluje je merytorycznie.

Warto wskazać, że pod tym względem – mam na myśli zasady rozliczania ryczałtu przeznaczonego na pro-
wadzenie biura parlamentarnego – sposób postępowania w Sejmie jest bliższy obowiązującym zasadom, choć 
zapewne pod pewnymi względami mniej korzystny dla parlamentarzystów. W Senacie przyjęcie dokumentów 
przez Kancelarię oznacza przejęcie przez urzędników odpowiedzialności za ich poprawność.

Z obowiązującym u nas sposobem rozliczania wydatków pokrywanych z ryczałtu przeznaczonego na utrzy-
manie biura senatorskiego wiąże się również uciążliwość będąca pochodną ogólnikowości przepisów prawa 
parlamentarnego. Otóż niektóre kategorie wydatków, wskazane w przepisach jako podlegające finansowaniu 
z tego ryczałtu, są określone tak ogólnie, iż w bardzo wielu konkretnych przypadkach urzędnicy Kancelarii 
są zmuszeni dokonywać interpretacji i dość woluntarystycznie rozstrzygać, co można uznać za uzasadniony 
wydatek, a co do pokrycia z ryczałtu się nie kwalifikuje. Nie muszę chyba dodawać, iż taki tryb działania 
jest subiektywny i nie pozwala uniknąć niekonsekwencji pociągającej za sobą nieuzasadnione zróżnicowanie 
w traktowaniu i poszczególnych wydatków (dokumentów), i poszczególnych senatorów.

Zwracam się do Pana Marszałka z apelem o taką korektę prawa parlamentarnego (na poziomie Pańskich 
zarządzeń), która, po pierwsze, usunie wskazaną na wstępie rozbieżność pomiędzy formalną regulacją a prak-
tyką, a po drugie, zmniejszy obszar uznaniowości urzędnika. Jeśli będzie to skutkować rosnącą kazuistyką, to 
trudno – widocznie nie ma innego wyjścia. W państwie prawa nie może być jednak takiej sytuacji, iż urzędnik 
podejmuje decyzje w sprawie warunków wykonywania mandatu, kierując się swoim uznaniem, nawet jeśli 
decyzje te podejmuje z upoważnienia marszałka Senatu.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na apel Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zorganizowania 

w 2019 roku w Gdańsku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zwracam się do Pana z prośbą 
o przystąpienie do przygotowania uroczystości na Westerplatte.

Gdańsk jest miastem spinającym historyczną klamrą ważne daty w nowożytnej historii naszego narodu. 
Z jednej strony jest rok 1939 i wybuch największego w dziejach świata konfliktu, z drugiej – data wyznacza-
jąca faktyczny kres jego geopolitycznych konsekwencji, czyli rok 1989. Z tych powodów Gdańsk, a dokładnie 
Westerplatte, jest predysponowane do spełniania funkcji centrum obchodów 80. rocznicy rozpętania wojennej 
hekatomby. Pamięć o bohaterach Westerplatte jest w Gdańsku szczególnie istotna. Pomnik Obrońców Wybrzeża 
i teren wokół niego do dziś są niemymi świadkami przelanej krwi i walki do końca w obronie uniwersalnych 
wartości. W 1939 roku to właśnie na Pomorzu, w Piaśnicy i w wielu, wielu innych miejscach, zostało zamor-
dowanych tysiące naszych rodaków z elit przedwojennego Pomorza. 

Dlatego w ten istotny dla nas wszystkich dzień spotkajmy się w miejscu rozpoznawalnym dla znacznej czę-
ści międzynarodowej społeczności. Mieszkańcy całego świata winni uczcić pamięć ofiar II wojny światowej 
właśnie w tym szczególnym miejscu – symbolu wierności ojczyźnie i naszej tożsamości. Od 1999 roku każde-
go 1 września z inicjatywy władz Gdańska nasi rodacy, w tym świadkowie historii, weterani oraz młodzież, 
na znak szacunku pochylają głowy przed niezwykłą odwagą obrońców Westerplatte. Słowa św. Jana Pawła 
II: „każdy ma swoje Westerplatte”, nie straciły na aktualności i w dalszym ciągu przemawiają do wyobraźni 
młodego pokolenia Polek i Polaków. Niech stanie się to mottem tego wydarzenia. Wspólnie i ponad podziałami 
upamiętnijmy godnie ofiary i złóżmy hołd bohaterom oraz okażmy nasz szacunek wobec skali tej tragedii.

Gmina miasta Gdańska, zgodnie z apelem rady miasta, potwierdza swoją gotowość i ambicję właściwego 
przygotowania Westerplatte do organizacji tych obchodów, dlatego jeszcze raz wyrażam poparcie dla tej ini-
cjatywy.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Kazimierza Kleinę i Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 8 maja br. odbyliśmy wspólne posiedzenie Polsko-Kirgistańskiej Grupy Parlamentarnej i senackiego 

zespołu ds. Azji Centralnej. Gościliśmy na nim studentów z Kirgistanu studiujących w Polsce.
W trakcie tego spotkania przedstawiono nam pewną okoliczność, która utrudnia studiowanie w Polsce 

tym wszystkim obywatelom Kirgistanu, którzy chcą u nas zdobywać wiedzę. Otóż, jak Pan zapewne wie, 
w Kirgistanie nie ma ambasady polskiej ani zawodowego konsulatu generalnego. Jedyną polską placówką w tym 
kraju jest nasz Konsulat Honorowy w Biszkeku, a wszystkie sprawy polskie na terenie Kirgistanu obsługuje 
Ambasada Polska w Astanie.

Ze strony naszych rozmówców pojawił się postulat, aby przynajmniej co jakiś czas zawodowy konsul 
z Konsulatu Generalnego w Ałma Acie mógł dyżurować w Konsulacie Honorowym RP w Biszkeku i tutaj 
załatwiać wszelkie sprawy wizowe. Gorąco popieramy ten postulat i chcielibyśmy zaproponować, aby dyżur 
konsula z Astany w Biszkeku odbywał się przynajmniej raz w miesiącu.

Bardzo prosimy Pana Ministra o ustosunkowanie się do naszego postulatu oraz jego akceptację.

Z wyrazami głębokiego szacunku 
Kazimierz Kleina 
Jan  Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałem niepokojące informacje o niedostatecznym zabezpieczeniu interesów osobistych i majątkowych 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby przyjmowane do szpitala psychiatrycznego przez czas przymusowej 
hospitalizacji niejednokrotnie tracą dorobek całego życia. Jest to szczególnie widoczne w warunkach wiejskich, 
kiedy kilkutygodniowej izolacji poddawane są osoby prowadzące gospodarstwa rolne. W ustawie o ochronie 
zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tj. DzU z 2018 r., poz. 138) nadal brak jest klarownych rozwią-
zań dotyczących zabezpieczenia mienia osób hospitalizowanych. Pojęcie oparcia społecznego, o jakim mowa 
w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na brak precyzyjnego określenia zakresu związanych z nim obowiązków 
oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych pozostaje mrzonką.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 przywoływanej ustawy sąd może ustanowić kuratora z urzędu dla osoby, która po-
trzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju, a ze względu na 
stan swojego zdrowia nie jest zdolna złożyć wniosku, niemniej zakres uprawnień kuratora do podejmowania 
czynności faktycznych pozostaje co najmniej niejasny. Uznaniowość decyzji sądu sprawia, że nie rozwiązuje 
to problemu. Na przykład w przypadku samotnego rolnika, który trafia do szpitala psychiatrycznego, bez za-
bezpieczenia pozostaje prowadzona przez niego budowla.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii.
1. Dlaczego nie ma obowiązku ustanowienia kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, 

która potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju, a nie jest 
zdolna do złożenia takiego wniosku?

2. Nałożenie na jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej obowiązku 
organizowania pomocy ze strony rodziny, innych osób i grup wywołuje negatywne skutki. Czy nie sądzi Pan, 
że jednostki powinny pomagać same, a nie organizować pomoc innych podmiotów?

3. Dlaczego osoby zobowiązujące się lub zobowiązane do udzielenia pomocy nie muszą formalnie potwier-
dzić organizatorowi faktu i zakresu pomocy?

4. Czy omawiana ustawa zabezpiecza interesy majątkowe osób samotnych lub pozostających w konflikcie 
z rodziną? Czy nie zdarzają się przypadki, że opiekunem majątku zostaje osoba skonfliktowana z chorym?

Wątpliwości budzi też ograniczony zakres podmiotów, które sąd zawiadamia o rozprawie. Zdarzają się 
bowiem sytuacje, gdy skonfliktowana rodzina zawiadamia szpital bądź sąd opiekuńczy o zachowaniach wska-
zujących na zaburzenia psychiczne osoby prawidłowo funkcjonującej w środowisku społecznym.

Czy nie sądzi Pan Minister, że badanie środowiskowe oraz udział prokuratora w postępowaniu dotyczącym 
umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym powinny być obowiązkowe?

Warto dodać, że ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadziła obowiązek 
kontroli wykonywania czynności związanych ze środkiem przymusu bezpośredniego, jakim jest izolacja, za 
pośrednictwem monitoringu. Rodzi się jednak pytanie: dlaczego obowiązkiem tym nie objęto także innego 
środka przymusu bezpośredniego, jakim jest wprowadzanie leków do organizmu osoby bez jej zgody?

Warto również rozważyć wprowadzenie obowiązku zapisywania co najmniej dźwięku z badania poprze-
dzającego umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym. Jeśli bowiem osoba chora psychicznie może być 
przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie 
wskazuje na to, że zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a także jej do-
tychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej 
zdrowia psychicznego oraz gdy jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb, to taki 
zapis badania byłby gwarancją prawidłowości rozstrzygnięć o hospitalizacji.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiła się precyzyjna deklaracja Pana Ministra o budowie całej 

Trasy Kaszubskiej, od obwodnicy Trójmiasta do Szczecina (droga ekspresowa nr 6), do końca 2023 r. Jest to 
ogromna różnica w porównaniu do tego, co jeszcze w ubiegłym roku deklarowano w tej sprawie. Rząd, ustami 
choćby wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita, twierdził, że nie ma wystarczająco dużo 
pieniędzy i środkowopomorski odcinek S6 powstanie w bliżej nieokreślonym terminie dopiero po roku 2023. 
Z wypowiedzi w Radiu Gdańsk z dnia 22 marca 2018 roku jasno wynika, że rząd dostrzegł w końcu potrzebę 
budowy drogi ekspresowej na całym jej przebiegu, tj. od obwodnicy Trójmiasta do zachodniej granicy Polski, 
zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ponadto w wypowiedzi udzielonej reporterowi stwierdził Pan, że środ-
kowy odcinek trasy, od Koszalina, przez Stupsk i Lębork, do Bożegopola Wielkiego (ok. 150 km), powstanie 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi 
problemami.

– Proszę o przedstawienie harmonogramu prac związanych z budową Trasy Kaszubskiej na odcinku od 
obwodnicy Trójmiasta do granicy województwa pomorskiego.

– Proszę o przedstawienie harmonogramu prac związanych z budową S6 w granicach województwa za-
chodniopomorskiego.

– Na jakie odcinki inwestycyjne zostanie podzielona środkowopomorska i wschodnia część drogi ekspre-
sowej S6?

– Jakie są terminy przetargów dotyczących poszczególnych odcinków trasy w obszarze województwa po-
morskiego?

– Na jakich zasadach planowane jest partnerstwo publiczno-prywatne przy budowie środkowopomorskiej 
części S6? Czy brane są pod uwagę różne warianty PPP? Jeżeli tak, to zwracam się z prośbą o szczegółowe 
informacje w tej sprawie.

– Czy w związku z zapowiadanym partnerstwem publiczno-prywatnym przewiduje się dodatkowe opłaty, 
bramki lub inne utrudnienia dla kierowców na wspomnianych odcinkach? Jeżeli tak, to jakie?

Przy okazji Pańskiej deklaracji pragnę podkreślić, że w dalszym ciągu wspólnie z zainteresowanymi samo-
rządami oraz mieszkańcami Pomorza będę zabiegał, aby ta kluczowa dla naszego regionu inwestycja została 
zrealizowana w całości zgodnie z zamysłem. Nowa droga ekspresowa nr 6 to strategiczna inwestycja dla całego 
Pomorza, która wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7 stanowić będzie ramę transportową 
Polski Północnej. Przesuwanie w czasie terminów budowy jej poszczególnych odcinków, w szczególności w czę-
ści Pomorza Środkowego, stanowi zagrożenie dla mieszkańców tych miejscowości, w których na przejściach 
dla pieszych przez drogę krajową nr 6 dochodzi do śmiertelnych wypadków – potrąceń pieszych przez pojazdy. 
Brak wspomnianej drogi to pogłębianie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Pomorza Środkowego.

Proszę Pana Ministra o odniesienie się do poruszonych przeze mnie kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od 1 września 2017 roku, w następstwie obniżenia o połowę dotacji, znacznie pogorszyła się sytuacja nie-

publicznych szkół muzycznych I i II stopnia realizujących tylko zajęcia artystyczne (brak zajęć z programu 
ogólnego). Nowe regulacje mogą doprowadzić do likwidacji wielu placówek. We wrześniu 2018 roku wpro-
wadzone zostaną kolejne wymogi, których realizacja na obecnym poziomie finansowania szkół wydaje się 
niemożliwa (zatrudnienie kolejnych nauczycieli, wymóg umowy o pracę etc.). Cięcia finansowe dla tych szkół 
przy jednoczesnym wprowadzaniu dodatkowych wymogów uniemożliwiają placówkom dalsze funkcjonowanie 
i doprowadzą do likwidacji wielu z nich.

Panie Ministrze, niepubliczne szkoły artystyczne w Polsce odgrywają bardzo istotną rolę kulturoznawczą. 
Ważnym atutem jest fakt, iż są to placówki najczęściej zlokalizowane w małych miejscowościach, gdzie nie 
ma tego typu publicznych szkół. Umożliwia to dostęp do edukacji artystycznej dzieciom i młodzieży z małych 
miejscowości oraz jest szansą na rozwijanie pasji i talentów. Należy podkreślić, że konieczne znaczne podwyż-
szenie czesnego nie stanowi rozwiązania, gdyż większość rodziców z powodów ekonomicznych zrezygnuje 
z oferty szkoły.

Kalkulacje przedstawiane przez środowisko skupione wokół tych placówek jasno dowodzą, że podejmowane 
przez ministerstwo działania doprowadzą do ich likwidacji.

W związku z powyższym proszę o wskazanie, jak ministerstwo odniesie się do trudnej sytuacji tych placówek 
po obcięciu dotacji i nakładaniu kolejnych wymogów niemożliwych do realizacji przy obecnym stanie finanso-
wania? Czy ministerstwo planuje podjąć, a jeśli tak, to w jaki sposób, działania na rzecz wsparcia działalności 
niepublicznych szkół muzycznych realizujących zajęcia artystyczne? Czy ministerstwo planuje w jakikolwiek 
sposób zabezpieczyć placówki przed ich likwidacją?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o przedstawienie wyjaśnień w sprawie funkcjonowania Centrum Cyklotronowego Bronowice 

w Krakowie, które specjalizuje się w terapii protonowej w leczeniu nowotworów. Otwarcie obiektu było bardzo 
kosztowne (prawie 300 mln zł), ale jest on jednym z siedmiu działających w Europie o tak znacznym potencjale. 
Zgodnie z licznymi doniesieniami medialnymi centrum nie wykorzystuje swojego potencjału i rocznie przyjmuje 
zamiast kilkuset pacjentów jedynie kilkudziesięciu. Ponadto na liście wskazań do leczenia znajduje się tylko 
pięć rodzajów bardzo rzadko występujących nowotworów. Stan faktyczny całkowicie odbiega od zapewnień 
z 2015 r. zarówno co do szacunkowej liczby pacjentów przyjmowanych w ciągu roku, jak i wskazań do leczenia.

W związku z powyższym proszę o odniesienie się do opisanego stanu faktycznego oraz wskazanie, na jakim 
etapie są prace w Ministerstwie Zdrowia dotyczące poszerzenia listy wskazań. Z czego wynika tak niska liczba 
przyjęć pacjentów w ciągu roku?

Charakter problemu wymaga podjęcia natychmiastowych działań, które umożliwią leczenie znacznie więk-
szej liczby pacjentów.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Eksperci alarmują, że co dziesiąty pomiar prędkości wykonywany przez policję jest niemiarodajny, np. ze 

względu na to, że dokonano go za pomocą urządzeń niespełniających wymogów. Informacje medialne o kie-
rowcach, którzy uniknęli mandatu, rodzą wątpliwości, czy policja używa właściwego sprzętu i czy używa go 
we właściwy sposób. Przy czym dotyczy to nie tylko słynnych ręcznych mierników Iskra-1, ale również reje-
stratorów zainstalowanych w policyjnych radiowozach.

W związku z tym proszę o informację w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Powszechnie znane trendy demograficzne, odnotowane nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach 

naszego regionu, wskazują na szybko zwiększającą się grupę osób w wieku poprodukcyjnym. Mimo wielu 
godnych najwyższej pochwały działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takich jak m.in. 
program „500+”, powinniśmy być przygotowani na to, iż w najbliższych dziesięcioleciach relatywnie duży 
odsetek naszego społeczeństwa będą stanowiły osoby starsze. Osoby starsze, mimo że odchodzą z rynku pracy, 
pozostają wciąż aktywne społecznie i powinny jak najdłużej cieszyć się dobrą kondycją psychofizyczną.

Z myślą o ustawicznej edukacji seniorów jak również ich aktywizacji oraz integracji społecznej w różnych 
formach powstają obecnie kluby seniora i podobne ośrodki, których rolą jest realizacja tychże zadań. Przykładem 
mogą być zarówno placówki tworzone i rozwijane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015–2020, tj. dzienne domy seniora i kluby seniora, jak i podobne ośrodki tworzone przy wsparciu unijnym 
w ramach regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw. Zbliżone formy wsparcia, 
jeśli chodzi o animację czasu wolnego seniorów, oferuje także program realizowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności uniwersytetów trzeciego wieku. Podobne zadania są również 
finansowane w ramach ministerialnych programów ASOS czy Senior-WIGOR. Przytoczone przykłady wspar-
cia dla osób starszych jednoznacznie dowodzą, iż rząd pragnie otoczyć seniorów daleko idącym wsparciem, 
z którym wiąże się duże zaangażowanie środków publicznych.

23 stycznia br. premier Mateusz Morawiecki oraz Pani Minister zaprezentowali na konferencji prasowej 
założenia programu polityki wobec osób starszych na lata 2020–2030. Program senioralny ma być oparty na 7 
filarach, są to m.in.: uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności; tworzenie 
warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia go-
spodarczego i rynku pracy; tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej oraz edukacja 
dla starości, do starości, przez starość i w starości. Według informacji mediów projekt tego programu ma zostać 
obecnie skierowany do konsultacji międzyresortowych.

W związku z dużym zaangażowaniem w działania na rzecz seniorów często mam okazję przebywać w środo-
wisku osób starszych. Z moich obserwacji wynika, iż współcześni seniorzy, korzystający z różnych dostępnych 
form wsparcia, są nastawieni nie tylko na możliwość spędzania czasu wolnego w grupie, ale oczekują także 
profesjonalnego podejścia do animacji zajęć, działań integracyjnych czy aktywizujących, które są finansowane 
ze środków publicznych. Duże znaczenie ma tutaj zapewnienie wykwalifikowanego personelu, wszechstronnie 
przygotowanego do opieki nad seniorami, pod względem znajomości uwarunkowań dotyczących prowadzenia 
działalności edukacyjnej, znajomości predyspozycji psychofizycznych seniorów oraz możliwości zapewnienia 
im aktywności fizycznej dostosowanej poziomem do ich możliwości i potrzeb (w tym rehabilitacja i opieka nad 
osobami niesamodzielnymi), jak też dobrej znajomości zagadnień socjalizacji osób starszych oraz przeciwdzia-
łania ich wykluczeniu. O ile mi wiadomo, w tej chwili nie obowiązują żadne szczególne wymogi, jeśli chodzi 
o personel prowadzący kluby seniora i inne podobne placówki organizowane najczęściej w gminach. W wielu 
miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, utworzenie takich ośrodków jest znaczącym działaniem na 
rzecz środowiska seniorów, jednakże nie można zapominać o potrzebie zapewnienia odpowiedniego poziomu 
i wysokiej jakości świadczonych tam usług społecznych.

Mając na uwadze powstający obecnie program polityki wobec osób starszych na lata 2020–2030, zwracam się 
do Pani Minister z prośbą o rozpoznanie tego zagadnienia oraz konsultacje z ekspertami w zakresie możliwości 
zdefiniowania wymogów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla osób zaangażowanych 
w prowadzenie klubów seniora oraz innych placówek prowadzących zajęcia animacyjne, edukacyjne bądź 
integracyjne dla seniorów.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 60. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęła prośba od starosty gołdapskiego z postulatem w sprawie nowelizacji 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą przedkładam.
Przychylając się do stanowiska starosty, proszę Panią Minister o rozważenie zmian w przedmiotowym akcie 

prawnym.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Od 2006 r. daje się zauważyć znaczący wzrost liczby kancelarii radców prawnych i adwokatów, które oferują 

swe usługi na rynku. Jest to efekt tzw. otwarcia zawodów prawniczych, dzięki czemu wiele osób, które ukończyło 
aplikacje inne niż korporacyjne, może się skutecznie ubiegać o wpis na listę radców prawnych lub adwokatów.

Znaczące zwiększenie liczby kancelarii adwokackich i radcowskich spowodowało sytuację, w której nastąpił 
wyraźny kryzys polegający na drastycznym zmniejszeniu liczby klientów w kancelariach wraz z współwy-
stępującym zjawiskiem olbrzymich trudności w pozyskaniu nowych klientów. Nastąpiło zjawisko nadpodaży 
podmiotów oferujących profesjonalne usługi prawne. W opinii środowisk reprezentujących wolne zawody 
prawnicze – i w związku z opisaną wyżej sytuacją – nie powinno się sztucznie ograniczać możliwości rekla-
mowania usług kancelarii adwokackich i radcowskich.

Powyższa konstatacja jest wynikiem faktu, iż kancelarie profesjonalnych pełnomocników procesowych 
działają na takiej samej zasadzie, jak wszystkie inne podmioty gospodarcze. Zresztą na podstawie odrębnych 
przepisów prowadzenie profesjonalnej kancelarii traktowane jest jak prowadzenie działalności gospodarczej, 
z wszystkimi tego konsekwencjami podatkowo-skarbowymi. Z kolei uzasadnianie zakazu reklamowania tego 
typu działalności tzw. powagą zawodu wydaje się dość anachroniczne ze względu na okoliczność, iż podmioty 
równie poważne, jak np. wyższe uczelnie, banki, podmioty notowane na GPW, koncerny samochodowe, linie 
lotnicze i wiele innych, ograniczeń w reklamowaniu swych towarów i usług nie mają.

Wobec powyższego rodzi się zasadnicze pytanie: czy resort sprawiedliwości przewiduje zniesienie sztucz-
nych ograniczeń hamujących rozwój większości kancelarii oferujących profesjonalne usługi prawne, dając 
kancelariom, o których mowa powyżej, możliwość reklamowania swych usług?

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego wpłynął wspólny list niepublicznych szkół muzycznych dotyczący trudnej 

sytuacji wynikłej ze zmian w otrzymywaniu dotacji. Uchwalona w zeszłym roku ustawa o finansowaniu zadań 
oświatowych, kontynuująca dotychczasową politykę marginalizowania szkół niepublicznych, jeszcze bardziej 
ograniczyła możliwość uzyskiwania dotacji przez placówki oświatowe zajmujące się kształceniem młodzieży 
na polu artystycznym. Obawy autorów listu dotyczą zwłaszcza art. 41 ust. 2 rzeczonej ustawy, który stanowi:

„Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące wyłącznie kształcenie 
artystyczne otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty 
dotacji dla szkół artystycznych danego typu”.

Troska wynika z gorzkich doświadczeń i dotychczasowych problemów dotyczących przyznawania dotacji. 
Przez wiele lat szkoły te padały ofiarami nieuczciwych praktyk ze strony organów publicznych, które umyślnie 
zaniżały wartość przyznawanych subsydiów (w poprzednim stanie prawnym było to 50% podstawowej kwoty 
dotacji dla szkół artystycznych danego typu). W obecnej sytuacji kwota przyznawanych świadczeń może ulec 
jeszcze większym ograniczeniom, jako że dolna granica została obniżona o połowę. Przepisy tej samej ustawy 
zwiększają stopę dotacji dla innych typów szkół, co rodzi wątpliwości co do sprawiedliwego traktowania pod-
miotów edukacyjnych oraz redystrybucji środków finansowych.

Zastrzeżenia budzi także główna przesłanka otrzymywania przez niepubliczne placówki pomocy finanso-
wej, mianowicie 50-procentowy próg frekwencji ucznia na zajęciach. Coś takiego nie budziłoby najmniejszych 
zastrzeżeń w szkole powszechnej, jednak należy pamiętać, iż szkoły artystyczne zostały powołane do realizacji 
kulturowych potrzeb młodzieży realizowanych w ich wolnym czasie. Dziecko uczęszczające zarówno do szkoły 
powszechnej, jak i artystycznej zmuszone jest dzielić czas między obydwie szkoły, a w sytuacji przenikania się 
obowiązków zmuszone jest spełniać ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły powszechnej. Tym samym 
naturalne wydaje się, iż frekwencja takiego dziecka w szkole artystycznej będzie niewątpliwie niższa – sami 
autorzy listu wymieniają tutaj takie przeszkody jak egzaminy i testy w szkole powszechnej, wycieczki szkolne 
itp. Specjalistyczny i mocno ujednolicony profil nauki w takiej szkole pozwala uczniowi w miarę łatwo nadrobić 
zaległości nawet pomimo częstych nieobecności.

Grozi nam tutaj dość absurdalna sytuacja, w której pozbawione dotacji szkoły niepubliczne, by przetrwać, 
zmuszone będą podwyższyć czesne, co nieuchronnie doprowadzi do odpływu części uczniów, przede wszystkim 
pochodzących z mniej zamożnych rodzin.

Sprawy takiej wagi jak propagowanie kultury wśród młodzieży oraz jej artystyczny rozwój nie wolno zanie-
dbywać, a niepubliczne placówki oświatowe pełnią tutaj kluczową rolę, zwłaszcza w miejscach, gdzie placówki 
publiczne nie są w stanie przyjąć większej liczby uczniów albo w ogóle nie funkcjonują.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z następującym pytaniem: czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
główny autor rzeczonej ustawy, zamierza podjąć działania zmierzające ku zmianie stanu prawnego realnie 
zagrażającego istnieniu wielu artystycznych placówek oświatowych?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwróciła się do mnie o pomoc gmina Wleń w powiecie lwóweckim. Gmina ta, podobnie 

jak wiele innych lokalizacji w całej Polsce, zmaga się z problemem smogu. Problemem olbrzymim, także że 
względu na położenie Wlenia w kotlinie.

Władze samorządowe podjęły działania mające na celu przyłączenie gospodarstw domowych na admini-
strowanym terytorium do sieci gazowniczej, co stanowi jedną z najważniejszych możliwości zmniejszenia 
smogu w gminie. Według wrocławskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa najsensowniejszym sposobem 
podłączenia gazu do Wlenia jest poprowadzenie gazociągu od strony Jeżowa Sudeckiego, a konkretnie od 
Siedlęcina. Ponieważ długość budowanej linii wynosiłaby około 10 km, konieczne byłoby także zbudowanie 
na trasie stacji redukcyjnej. Taka inwestycja byłaby jednak możliwa jedynie przy dostarczeniu do PSG 1000 
umów o podłączenie do sieci gazowej. Na trasie planowanego gazociągu mieszka tylko około 700 rodzin (łącznie 
około 2500 mieszkańców), toteż uzyskanie podłączenia 1000 punktów jest niemożliwe. Niestety w związku 
z tym PSG nie wyraża chęci budowy gazociągu.

Tymczasem terytorium gminy Wleń w zdecydowanej większości objęte jest programem „Natura 2000”, 
a ponad połowa tego obszaru mieści się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Głównym źródłem 
dochodu gminy jest turystyka, związana zarówno z obszarami chronionymi, jak i zabytkami. Niestety roz-
wojowi turystycznemu gminy Wleń stoi na przeszkodzie właśnie problem smogowy, który bez dobrej woli ze 
strony PSG nie może zostać zażegnany. Gmina jest gotowa w miarę swoich możliwości finansowych podjąć 
współpracę ze spółką dla dobra swoich mieszkańców, w tym partycypować w kosztach. Władze samorządowe 
chcą także uzyskać wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Przyrody, niestety bez deklaracji współpracy 
ze strony PSG jest to niemożliwe.

Gmin takich jak Wleń jest w Polsce niewątpliwie więcej, a zaporowe wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa 
nie sprzyjają walce ze smogiem na najniższym szczeblu, a więc tam, gdzie mierzyć się z nim musi wspólnota 
gminy.

W związku z tym zwracam się z pytaniem, czy ministerstwo podejmie odpowiednie działania w celu zmiany 
zasad dotyczących poszerzania infrastruktury sieci gazowniczej dla dobra mieszkańców małych gmin i tym 
samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w całym kraju.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku ze skargą pani L.K., zam. (…), na funkcjonowanie NFZ oraz obowiązujących uregulowań 

prawnych w zakresie opieki nad osobami starszymi, zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę przedłożonego 
w piśmie przypadku i ewentualne wskazanie dostępnych możliwości bądź rozważenie zmian prawnych obli-
gujących samorządy do opieki nad osobami starszymi.

Pismo pani L.:
W lutym 2017 z powodu sepsy i innych chorób towarzyszących (zapalenie wątroby, zatrzymanie nerek, 

zapalenie płuc itd.) znalazłam się na oddziale ratunkowym, zostawiając niepełnosprawnego męża w domu 
(Alzheimer, otępienie, postępująca choroba neurodegeneracyjna, miażdżyca naczyń mózgowych), wiek wtedy 
70 lat. Ma na stałe przyznaną niepełnosprawność – sama się nim opiekowałam i nadmieniam, że mam też sama 
problemy – cukrzycę, nadciśnienie, wada serca. Mężem zaopiekowała się znajoma, zadzwoniła po rodzinę, 
umieścili go prywatnie w ośrodku w J., gdzie płacę 2900 zł do dzisiaj, to są prawie całe obie nasze emerytury. 
Po powrocie ze szpitala załatwiłam przez OPS K. umieszczenie go w ośrodku opieki – przyznano nam środki, 
gmina ma dopłacić do jego emerytury to znaczy 70% emerytury + środki z gminy. Ale dopiero wtedy, gdy 
zwolni się miejsce w K., bo tam dostał zlecenie na stałe (obecna emerytura męża to 1414,72 zł). Nigdzie nie ma 
przepisu, który mówi, z czego ja mam żyć. Nie ma też możliwości pomocy dla mnie, bo mam 2 emerytury. Czy 
nie powinno być tak, że przyznane środki choremu powinny od razu iść za nim? A ja powinnam korzystać ze 
swojej emerytury. Mam swoje świadczenie, a nie mam na podstawowe opłaty. Żyję w poniżeniu od tylu mie-
sięcy. Pomagają mi znajomi, rodzina, ale sami żyją skromnie. Rząd nie ma przepisów, żeby przyznane środki 
od razu szły za chorym. OPS K. zrobił wywiad, załatwił, co do nich należało, jestem im wdzięczna, pomogli, 
jak się zgłosiłam. Wcześniej już od kilku lat mąż miał problemy z pracą, może też dlatego tak zachorował. 
Był działaczem w latach „Solidarności” w (…), długo by o tym pisać. Dodatku Dudy też jeszcze nie dostał. 
Był wielokrotnie aresztowany, internowany, często w tamtych latach sama zajmowałam się naszymi dziećmi. 
Trudno w takiej sytuacji cieszyć się życiem. Kiedyś pracował w zaopatrzeniu. Po internowaniu miał wilczy 
bilet, nigdy już nie znalazł pracy, pracował jako robotnik na budowach. Jego rodzice przyjechali na te tereny 
znad Niemna w latach pięćdziesiątych, długo by o tym pisać. Ma bardzo długą i ciekawą historię, jest patriotą 
z dziada i ojca. Zresztą ja też. Mój dziadek wywieziony więzień polityczny nie wrócił z Buchenwaldu. Zawsze 
dbał i chodziliśmy głosować, wierzył, że coś się zmieni. Jego papiery z działalności wzięli do Opola, ale nikt 
nie odezwał się w tej sprawie. Wielu jego kolegów źle skończyło, w chorobie i na śmietniku historii bez wspar-
cia narodu, za który walczyli. Chciałabym, by przyznane środki od razu szły za człowiekiem, a nie czekały na 
miejsce w OPS-ach.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis



364
60. posiedzenie Senatu w dniach 9, 10, 11, 15  i 16 maja 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 60. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego Bogdana 
Święczkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze Krajowy!
W związku z brakiem rozstrzygnięć w zgłaszanej już przeze mnie sprawie pana M.W., zamieszkałego (…), 

zwracam się z prośbą o ocenę postępu prac jednostki, która została zobowiązana do sprawdzenia sprawności 
i poprawności dotychczas prowadzonego postępowania prokuratorów. Załączam tekst kolejnej skargi od pana 
M.W. Z otrzymanych skarg wyłania się ciąg zaniechań oraz działań zmierzających do pogłębiania się istnieją-
cych od kilku lat problemów tego przedsiębiorcy. W prowadzonych działaniach trudno dopatrzyć się nadziei 
na triumf sprawiedliwości i na zaangażowanie się wzmiankowanej w skargach Prokuratury Rejonowej w K. 
w ściganie winnych łamania prawa.

Niestety, nie jest to jedyna sprawa, w której Prokuratura Rejonowa w K. nie wykazuje aktywności. Zgłaszane 
mi na dyżurach podejrzenia popełnienia przestępstw, co do których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że 
są słuszne, uporczywie są umarzane. Mając na uwadze, że jest to efektem obecnego systemu prawnego, w któ-
rym prokuratorzy niechętnie stawiają zarzuty, ponieważ ewentualna porażka w sądach obciąża ich statystyki 
i utrudnia uzyskiwanie awansów, proszę o rozważenie złożenia do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycji 
zmian prawa zmieniających obecną sytuację.

Bulwersują skarżących się kolejne umorzenia regionalnej prokuratury, pomimo deklarowanych publicznie 
przez władze państwowe oraz ministra sprawiedliwości nadchodzących zmian podejścia do przestępców.

Podaję przykładowe zgłaszane mi umorzenia z terenu K.
1. Umorzono sprawę postrzelenia z karabinu w szyję kierowcy samochodu przejeżdżającego obwodnicą 

położoną za wciąż działającą strzelnicą. Uznano, że miało ono „charakter losowego zdarzenia”. Osoby, które 
strzelały w tym czasie, ustalono.

2. Umorzono sprawę śmierci 40-latka dzień po opuszczeniu przez niego szpitala, który odesłał go do domu 
po krótkiej obserwacji.

3. Umorzono sprawę nielegalnego zagrabienia od rolnika i sprzedaży 20 ha pola (za cenę wielokrotnie za-
niżoną) wskutek zmowy sędziny i komornika oraz bezczynności policji oraz prokuratury.

4. Nie podejmuje się skutecznych działań w sprawie sprzedaży 35 ha terenu inwestycyjnego przez gminę 
w sytuacji, gdy na konta gminy nie wpłynęły pieniądze za sprzedaż terenu. Są za to zobowiązania liczone 
w milionach złotych nowego właściciela terenu.

5. Umorzono sprawę przedsiębiorcy, który na podstawie kłamstw w dokumentach przetargowych uzyskiwał 
od gminy zlecenia na realizację robót (których nie realizuje).

6. Negatywny wynik kontroli NIK w sprawie realizacji inwestycji w spółce miejskiej w K. nie doczekał 
się żadnej reakcji prokuratury, która nie dostrzega problemu beztroskiego, niezgodnego z prawem wydawania 
publicznych środków bądź ignoruje stwierdzone w raporcie nieprawidłowości.

Rozumiem trudność obecnej sytuacji wprowadzania zmian, lecz nic widzę po stronie prokuratury w K. woli 
zainicjowania procesu naprawy dotychczasowego stanu rzeczy.

A oto tekst kolejnej skargi, jaką 9 maja 2018 r. otrzymałem od pana M.W.
„Od kilku lat walczę z postępującym atakiem wobec mojej osoby ze strony części udziałowców i obecnego 

zarządu firmy (…) sp. z o.o. z siedzibą w K., KRS nr (…). Przez kilkadziesiąt lat byłem pracownikiem, redak-
torem naczelnym i wspólnikiem (…). Od roku 2010 pan M.P., prezes rozgłośni radiowej (wielokrotnie skazany 
za oszustwa i inne przestępstwa), wraz ze swoimi dziećmi, będącymi udziałowcami w (…), małymi kroczkami 
podejmowali działania zmierzające do przejęcia kontroli w firmie. I tak dopuszczali się wielokrotnych fałszerstw 
w dokumentacji rejestrowej spółki (protokoły z Walnych Zgromadzeń i inne najbardziej istotne dokumenty). 
Oprócz mojej osoby poszkodowani byli inni udziałowcy.

Prokuratura Rejonowa w K. prowadziła m.in. postępowania: 2Ds 452/14, PR 3 Ds. 17.2016, 3Ds 558/15, 
2Ds 807/14, 2Ds 766/14. Wszystkie te postępowania dotyczą działań państwa P., w tym również związanych ze 
spółką (…) i moją osobą. We wszystkich tych sprawach dochodziło do fałszowania dokumentacji, co stwierdziła 
prokuratura, lecz ze względu na niewykrycie sprawcy umarzano je. Sfałszowane dokumenty nadal funkcjonują 
w Sądzie Rejestrowym w O., Wydział KRS, a przestępcy w następnych latach dokonują następnych fałszerstw, 
tym razem na dokumentacji księgowej spółki, przejmują władzę w rozgłośni, uzyskują nakazy zapłaty i egze-
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kwują nieistniejące długi. Prokuratura bezradnie przygląda się temu, nie prowadziła żadnych działań oprócz 
badań grafologicznych (potwierdzających popełnienie fałszerstw). Tylko moja osobista determinacja i prywatny 
akt oskarżenia w sprawie nr II K 78/17 przeciwdziałały tym przestępstwom. W dniu dzisiejszym brakuje mi sił 
i środków do samodzielnej walki o dobre imię i prawdę i sprawiedliwość”.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Chodkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 31 stycznia 2018 r. zwróciłem się (na prośbę skarżącego się przedsiębiorcy) w oświadczeniu skiero-

wanym do ministra infrastruktury z prośbą o wyjaśnienie wydania przez urzędnika Ministerstwa Infrastruktury 
polecenia z dnia 29 sierpnia 2016 r., na podstawie którego wydziały komunikacji zobligowano do okazywania 
jako dokumentu zasadniczego przy rejestracji każdego pojazdu po przebudowie potwierdzenia ostemplowanego 
przez jednostkę uprawnioną, zaświadczającego, że pojazd został wykonany zgodnie z §8 ust. 4 pkt 9 i 10, §9b, 
§9d rozporządzenia (DzU 2016 poz. 2022).

Polecenie to wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowego, specjalistycznego przeglądu dla sa-
mochodów, które są doposażone na terenie RP w zabudowę indywidualną elementami posiadającymi stosowną 
homologację przez wyspecjalizowane zakłady mechaniczne.

Dodatkowy przegląd specjalistyczny wykonywany przez wskazane w poleceniu, nieliczne jednostki publiczne 
oraz prywatne jest kilkudziesięciokrotnie droższy niż przegląd w stacjach kontroli pojazdów, w których pojaz-
dy i tak ponownie przechodzą obowiązkowy przegląd. Powoduje to utratę konkurencyjności przedsiębiorców 
realizujących te zadania na terenie RP wobec działających importerów przerobionych pojazdów, którzy nie są 
takiemu obowiązkowi poddawani w trakcie rejestracji przerobionych poza granicami RP pojazdów.

W praktyce europejskiej to właśnie na przeglądach w stacjach kontroli pojazdów dokonuje się badania oraz 
dopuszczenia do użytkowania pojazdów po wykonanych modyfikacjach. Do tego są one powołane. Dodatkowy 
przegląd, jaki zaordynowano, specjalista z branży samochodowej przedstawił mi w nieoficjalnej rozmowie jako 
konieczność dokładnego sprawdzenia pojazdów modyfikowanych, ponieważ przeglądy w krajowych stacjach 
kontroli pojazdów są fikcją.

W odpowiedzi na oświadczenie nie uzyskałem odpowiedzi na zadane pytanie o podstawę prawną wpro-
wadzenia przez urzędnika Ministerstwa Infrastruktury przykrego finansowo dla polskich przedsiębiorców 
obowiązku. Nie wskazano decyzji odpowiedniego ministra infrastruktury bądź stosownych zapisów ustawy. 
W odpowiedzi na oświadczenie stwierdzono, że obowiązek ten wprowadzono na wniosek podmiotu, który 
wykonuje badania specjalistyczne, w celu ułatwienia pracy urzędnikom.

Wobec uzasadnionego okolicznościami podejrzenia niezgodnego z prawem i szkodliwego dla polskich 
przedsiębiorców działania urzędnika Ministerstwa Infrastruktury proszę o dokładne sprawdzenie legalności 
zaistniałej sytuacji.

Proszę o sprawdzenie udziału osób z jednostek czerpiących dochody z wydanych decyzji po wydaniu przez 
urzędnika ministerstwa polecenia z dnia 29 sierpnia 2016 r., na podstawie którego wydziały komunikacji 
zobligowano do okazywania jako dokumentu zasadniczego przy rejestracji każdego pojazdu po przebudowie 
potwierdzenia ostemplowanego przez jednostkę uprawnioną, zaświadczającego, że pojazd został wykonany 
zgodnie z §8 ust. 4 pkt 9 i 10, §9b, §9d rozporządzenia (DzU 2016 poz. 2022).

Proszę o rozważenie propozycji rekompensaty finansowej dla przedsiębiorców, którzy na skutek wydanych 
poleceń zostali zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów w minionych latach.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

W nawiązaniu do oświadczenia z dnia 22 maja 2014 r. dotyczącego podjęcia działań związanych z pozy-
skaniem przez Polskę praw autorskich do tekstu i melodii pieśni zatytułowanej „Czerwone maki na Monte 
Cassino”, a także w związku z zawarciem w Monachium w dniu 14 września 2015 r. między stroną polską 
a stroną niemiecką Porozumienia o przeniesieniu praw użytkowania utworu muzycznego pt.: „Czerwone maki 
na Monte Cassino” ponownie zwracam się o przekazanie informacji, czy strona polska podjęła rozmowy doty-
czące przekazania praw autorskich do tekstu pieśni, a jeśli takie rozmowy zostały podjęte, proszę o przekazanie 
informacji, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Zwracam również uwagę na to, że pozyskanie praw autorskich do tekstu pieśni „Czerwone maki na Monte 
Cassino” jest niezwykle ważne z uwagi na jej historyczny charakter. Pieśń ta jest jedną z najbardziej patrio-
tycznych i podniosłych pieśni wojskowych, której treść sławi honor i ofiarę polskich żołnierzy na frontach Il 
wojny światowej. Jest ona niewątpliwie częścią polskiego dziedzictwa narodowego, a zatem powinna być objęta 
szczególną ochroną przez Polskę. W związku z przypadającą w przyszłym roku 75. rocznicą powstania pieśni, 
a także rocznicą zdobycia klasztoru na Monte Cassino sprawa praw autorskich powinna zostać do tego czasu 
ostatecznie uregulowana.

Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

W związku z przypadającą w przyszłym roku 240. rocznicą śmierci generała Kazimierza Pułaskiego, a także 
w związku z 10. rocznicą przyznania generałowi honorowego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, zwracam 
się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do poniższych zagadnień związanych z uhonorowaniem 
zasług generała w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a także o odpowiedź na pytanie, czy rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej podjął jakiekolwiek działania mające na celu odzyskanie majątku generała, który to 
majątek w przeważającej mierze znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Kazimierz Pułaski walczył u boku Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
Za swoje zasługi na polu bitwy otrzymał według źródeł 450 akrów ziemi. Zgodnie z testamentem – tak wy-
nika także z badań historyków – Kazimierz Pułaski przekazał część swojego majątku na rzecz wsparcia m.in. 
teatrów i szkół wojskowych.

W związku z faktem, że ziemie otrzymane przez Kazimierza Pułaskiego obecnie znajdują się najprawdopo-
dobniej w obrębie administracyjnym miast Chicago i Filadelfia, zasadne jest, aby polska dyplomacja zwróciła 
się do strony amerykańskiej z zapytaniem, czy spadkobiercy generała, w tym strona polska, uzyskali stosow-
ne rekompensaty za ziemie należące do Kazimierza Pułaskiego przejęte przez administracje miast Chicago 
i Filadelfia.

Zgodnie z treścią testamentu – tak wynika także z badań historyków – część majątku Kazimierza Pułaskiego 
miała zostać przeznaczona na cele publiczne.

Ze względu na stosunki polsko-amerykańskie, w których priorytetem powinno być umacnianie wzajemnych 
dobrych relacji, środki finansowe, które powinny być wypłacone w ramach rekompensaty za przejęty majątek, 
mogłyby zostać przeznaczone na umacnianie więzi pomiędzy naszymi narodami. Należy mieć na uwadze, że 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych walczyło wielu naszych rodaków, w tym m.in. Tadeusz Kościuszko, 
który został uhonorowany w akademii West Point. Zasadne jest, aby umacniać pamięć o naszych rodakach, 
którzy zapisali się na kartach amerykańskiej historii.

Środki finansowe uzyskane od strony amerykańskiej mogłyby zostać przeznaczone na edukację histo-
ryczną, a także na pogłębione badania historyków dotyczące udziału naszych rodaków w budowaniu Stanów 
Zjednoczonych.

Ze względu na prowadzoną przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę historyczną zasadne jest, aby 
zwrócić się do strony amerykańskiej o przekazanie informacji dotyczących majątku generała Pułaskiego, a po 
uzyskaniu stosownych informacji podjąć starania o uzyskanie rekompensaty, z której to środki winny być 
przekazane na umacnianie relacji polsko-amerykańskich.

Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
26 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną marszałka województwa mazowiec-

kiego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 26 stycznia 2017 r. dotyczące uchwalenia planu 
gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego do 2022 r. Wyrok ten jest prawomocny. Tym samym 
z obrotu prawnego zostały wyeliminowane uchwały nr 209/16 i 210/16 sejmiku województwa mazowieckiego 
z grudnia 2016 r. wraz z załącznikiem w postaci planu inwestycyjnego.

Czy konsekwencją wspomnianego rozstrzygnięcia NSA jest obowiązywanie w dalszym ciągu poprzedniego 
WPGO dla województwa mazowieckiego uchwalonego na lata 2012–2017?

Jest to szczególnie ważne w kontekście konieczności wypełnienia przez Polskę warunków wstępnych (tzw. 
warunków ex-ante) w obszarze gospodarki odpadami i wykorzystania środków w wysokości 1,3 miliardów euro 
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” (POIiŚ) oraz z 16 regionalnych programów operacyj-
nych (RPO) na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami.

Czy prawdą jest to, że uchwała sejmiku mazowieckiego z 2012 r. zatwierdzająca WPGO na lata 2012–2017 
nie spełnia wymagań warunków ex-ante? Czy możliwe będzie w obecnym stanie prawnym dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej inwestycji w obszarze gospodarki odpadami w województwie mazowieckim? 
Biorąc pod uwagę kondycję finansową wielu samorządów na Mazowszu, można przypuszczać, że istnieje 
duże niebezpieczeństwo, iż bez wsparcia zewnętrznego nie będzie możliwe sfinansowanie wielu niezbędnych 
inwestycji służących ochronie środowiska w obszarze, co do którego Polska zobowiązała się, że poprawi stan 
obecny i wprowadzi duże zmiany, których brak może spowodować ryzyko sankcji finansowych ze strony in-
stytucji unijnych.

Czy w przypadku braku finansowania ze strony funduszy UE resort środowiska planuje stworzenie we-
wnętrznego systemu wsparcia dla samorządów w tym zakresie?

Jako senator reprezentujący mieszkańców stolicy pragnę jednocześnie spytać o problem utylizacji odpadów 
z terenu Warszawy. Zakład unieszkodliwiania odpadów, tzw. wysypisko Radiowo zgodnie z deklaracjami 
przestanie przyjmować odpady do przetwarzania najpóźniej 31 grudnia br. Po jego zamknięciu główną rolę 
w unieszkodliwianiu odpadów ze stolicy miał przejąć rozbudowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów 
Komunalnych, czyli spalarnia na Targówku. Spora część środków na sfinansowanie tej inwestycji miała pocho-
dzić z funduszy UE, co w obecnej sytuacji rodzi dodatkowe obawy.

Czy Ministerstwo Środowiska dostrzega ten problem i zamierza wspierać m.st. Warszawę w jego rozwiąza-
niu? Odpady w Warszawie wytwarzają bowiem nie tylko jej mieszkańcy, ale również setki tysięcy osób, które 
tutaj pracują, łącznie z centralnymi urzędami władzy.

Czy w przypadku szybkiego uchwalenia przez samorząd województwa mazowieckiego nowego WPGO 
możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji w obszarze 
gospodarki odpadami w województwie mazowieckim?

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Pociej
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Rockiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura docierają informacje od osób wyjątkowo dotkniętych przez los – niepełnosprawnych bezro-

botnych. Wydawałoby się, że osoby te zasługują na szczególne zainteresowanie i wsparcie Państwa, zwłaszcza 
poprzez tworzenie prawa pozwalającego w maksymalnym stopniu zrekompensować ich niezasłużenie trudną, 
a czasem tragiczną sytuację życiową i ekonomiczną.

Jak się jednak okazuje, istnieją regulacje prawne z założenia mające na celu wyrównywanie szans oby-
wateli w dostępie do zatrudnienia i ograniczania zjawiska bezrobocia, które niektórym kategoriom członków 
naszego społeczeństwa te szanse bez uzasadnienia wręcz odbierają. Chodzi o art. 71 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (DzU z 2017 r. poz. 1065). Zgodnie z tym 
przepisem prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania 
się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, 
szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2. w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co naj-łącznie przez okres co naj-cznie przez okres co naj-
mniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a–105; w okresie 
tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni;

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z. zastrzeżeniem art. 104b ust. 2;

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współ-
pracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy 
czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę;

f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług 
rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej 
za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit, a–c, w wysokości 
9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;

h) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant;
i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, 

od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
W przypadku bezrobotnych będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi cytowany przepis, a w szcze-

gólności zdanie wprowadzające w pkt 2 („w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zareje-
strowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni”), stanowi podstawę do odmowy prawa do zasiłku osobom, 
które stały się niepełnosprawne dawniej niż 18 miesięcy przed zarejestrowaniem jako bezrobotne i przez to 
nie miały możliwości spełnienia powyższego warunku, ponieważ jako niepełnosprawne praktycznie nie miały 
szans na znalezienie zatrudnienia.

Taka sytuacja budzi sprzeciw i wymaga zmiany, albo przez zmianę przywołanego wyżej przepisu (np. przez 
uznanie za spełnienie warunku nabycia prawa do zasiłku odpowiedniego okresu zatrudnienia przed stwierdze-
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niem niepełnosprawności w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie pracy), albo przez wprowadzenie dla 
tych osób innego świadczenia analogicznego do zasiłku dla bezrobotnych.

Zwracam się zatem do Pani Minister o wnikliwe zapoznanie się z sytuacją osób niepełnosprawnych pozba-
wionych bez swej winy, z powodu właśnie swej niepełnosprawności, prawa przysługującego innym obywatelom 
Rzeczpospolitej Polskiej i pilne rozważenie odpowiedniej zmiany obowiązujących przepisów albo wprowa-
dzenia nowych przepisów, uwzględniających prawo niepełnosprawnych do równego traktowania w dostępie 
do niezbędnych świadczeń społecznych.

Z poważaniem 
Marek Rocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 
W poniedziałek 14 maja br. decyzją Prokuratury Krajowej na cmentarzu komunalnym Srebrzysko w Gdańsku 

ma dojść do ekshumacji mojego śp. brata Arkadiusza Rybickiego. Wyjęcie z grobu zwłok brata odbędzie się 
wbrew stanowczemu sprzeciwowi i wbrew woli rodziny.

Prokuratura swoją decyzją wkracza w sferę prawnie chronionych dóbr w postaci kultu osoby zmarłej. 
Jednocześnie nie do pogodzenia z normami konstytucyjnymi jest sytuacja, w której osobom bliskim nie przy-
sługuje jakikolwiek środek prawny mający na celu weryfikację decyzji, czy wkroczenie przez prokuraturę 
w ową prawnie chronioną sferę nie jest nadmierne, nieadekwatne.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawa nie może zamykać drogi sądowej 
dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Przepisy kodeksu postępowania karnego nie mogą być interpre-
towane w oderwaniu od reguł konstytucyjnych, a wręcz z ich pogwałceniem.

Ważenie wartości konstytucyjnych powinno skłonić prokuraturę do odstąpienia od ekshumacji, zwłaszcza 
że wątpliwa jest realizacja celów procesowych. W takich okolicznościach pierwszeństwo powinny mieć war-
tości związane z ochroną dóbr osobistych członków rodziny, a co za tym idzie, zaniechanie przeprowadzenia 
tej traumatycznej dla bliskich czynności.

Nasz spór z prokuraturą co do prawnej zasadności planowanej ekshumacji powinien rozstrzygnąć Sąd 
Okręgowy w Warszawie, który w tej sprawie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem prawnym. 
Równocześnie trwa w tej sprawie postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Pomimo trwających postępowań i interwencji rzecznika praw obywatelskich Prokuratura Krajowa, nie 
czekając na rozstrzygnięcia, zarządziła ekshumację brata.

Nie ulega wątpliwości, iż decyzja o konieczności ponownego wyjaśnienia przyczyn śmierci 96 ofiar kata-
strofy smoleńskiej jest motywowana politycznie i uderza w elementarną ludzką potrzebę szacunku, pamięci 
i spokoju, naruszając nasze prawo do kultu i pamięci o zmarłym bliskim.

Planowana przez prokuraturę ekshumacja brata wbrew woli rodziny, bez kontroli sądu jest barbarzyńskim 
deptaniem praw podstawowych oraz zasad sprawiedliwości i jest zdecydowanie sprzeczna z wartościami i tra-
dycją chrześcijańską.

Moje oświadczenie jest nie tylko protestem przeciw arbitralnej, niezrozumiałej, a także, w moim przekonaniu, 
niepraworządnej decyzji prokuratury, ale też jednoznaczną zapowiedzią podjęcia wszelkich przewidzianych 
prawem działań wobec osób odpowiedzialnych za decyzję o ekshumacji brata.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W poniedziałek 14 maja br. decyzją Prokuratury Krajowej na cmentarzu komunalnym Srebrzysko w Gdańsku 

ma dojść do ekshumacji mojego śp. brata Arkadiusza Rybickiego. Wyjęcie z grobu zwłok brata odbędzie się 
wbrew stanowczemu sprzeciwowi i wbrew woli rodziny.

Prokuratura swoją decyzją wkracza w sferę prawnie chronionych dóbr w postaci kultu osoby zmarłej. 
Jednocześnie nie do pogodzenia z normami konstytucyjnymi jest sytuacja, w której osobom bliskim nie przy-
sługuje jakikolwiek środek prawny mający na celu weryfikację decyzji, czy wkroczenie przez prokuraturę 
w ową prawnie chronioną sferę nie jest nadmierne, nieadekwatne.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawa nie może zamykać drogi sądowej 
dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Przepisy kodeksu postępowania karnego nie mogą być interpre-
towane w oderwaniu od reguł konstytucyjnych, a wręcz z ich pogwałceniem.

Ważenie wartości konstytucyjnych powinno skłonić prokuraturę do odstąpienia od ekshumacji, zwłaszcza 
że wątpliwa jest realizacja celów procesowych. W takich okolicznościach pierwszeństwo powinny mieć war-
tości związane z ochroną dóbr osobistych członków rodziny, a co za tym idzie, zaniechanie przeprowadzenia 
tej traumatycznej dla bliskich czynności.

Nasz spór z prokuraturą co do prawnej zasadności planowanej ekshumacji powinien rozstrzygnąć Sąd 
Okręgowy w Warszawie, który w tej sprawie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem prawnym. 
Równocześnie trwa w tej sprawie postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Pomimo trwających postępowań i interwencji rzecznika praw obywatelskich Prokuratura Krajowa, nie 
czekając na rozstrzygnięcia, zarządziła ekshumację brata.

Nie ulega wątpliwości, iż decyzja o konieczności ponownego wyjaśnienia przyczyn śmierci 96 ofiar kata-
strofy smoleńskiej jest motywowana politycznie i uderza w elementarną ludzką potrzebę szacunku, pamięci 
i spokoju, naruszając nasze prawo do kultu i pamięci o zmarłym bliskim.

Planowana przez prokuraturę ekshumacja brata wbrew woli rodziny, bez kontroli sądu jest barbarzyńskim 
deptaniem praw podstawowych oraz zasad sprawiedliwości i jest zdecydowanie sprzeczna z wartościami i tra-
dycją chrześcijańską.

Moje oświadczenie jest nie tylko protestem przeciw arbitralnej, niezrozumiałej, a także, w moim przekonaniu, 
niepraworządnej decyzji prokuratury, ale też jednoznaczną zapowiedzią podjęcia wszelkich przewidzianych 
prawem działań wobec osób odpowiedzialnych za decyzję o ekshumacji brata.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu lokatorów (…), dalej: MSM, Spółdzielnia), mieszczącej się pod adresem: 

(…), z prośbą o interwencję w sprawie zbadania zgodności z prawem i gospodarności działalności Spółdzielni.
W MSM zostały wymienione podzielniki mierzące ilość zużytej energii cieplnej z wyparkowych na elek-

troniczne obsługiwane przez firmę (…). Mieszkańcy Spółdzielni otrzymali rozliczenie kosztów ogrzewania za 
sezon 2016/2017, wskutek którego większa część z nich musiała uiścić wysokie koszty niedopłaty. Następnie 
po około miesiącu otrzymali oni ponowne koszty rozliczenia ogrzewania, w ramach których niedopłaty były 
jeszcze wyższe niż te naliczone uprzednio. Rozpoczęło się masowe składanie reklamacji, które jednak nie były 
uwzględniane, a co więcej, Spółdzielnia przyjęła nowy regulamin rozliczania kosztów na sezon 2017/2018 już 
w trakcie jego trwania. Ponadto Spółdzielnia nie dążyła do szczegółowego zbadania, skąd powstały tak wysokie 
niedopłaty, chociaż w latach ubiegłych były one niewielkie. Firma (…) nie została poproszona o przeprowadzenie 
dokładnej kontroli rozliczeń ani wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy.

Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o przedstawienie im dokumentów w postaci umów z firmą 
(…), całkowitego rozliczenia ciepła na poszczególne budynki, faktury od przedsiębiorstwa cieplnego, a także 
dokumentacji z przetargu, w którym jako wykonawca została wyłoniona firma (…). Zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, rozdział 11 art. 81 ust 3, statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały 
i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny 
być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Mimo wniosków składanych od 22 stycznia 2018 r. 
Spółdzielnia odmawia udostępnienia w/w dokumentów na stronie internetowej. Kolejne pisma od członków 
zawierają ponowne prośby o wgląd w dokumentację przetargową oraz udostępnienie dokumentów wskazanych 
w ustawie. Niestety Spółdzielnia zasłania się wyrokiem sądu apelacyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt 
I ACa 45/14. Dostęp do kopii dokumentów, o którym mówi rozdział 11 art. 81 ust. 1, jest utrudniony przez statut 
MSM. Mówi o tym rozdział III §6 ust. 2 pkt 11 oraz ust 3. Członek Spółdzielni nie tylko nie może otrzymać 
dokumentów, o którym mówi ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, z dnia na dzień, ale, co gorsze, musi 
prosić pisemnie i oczekiwać na odpowiedź. Gdyby Spółdzielnia udostępniała powyższy katalog dokumentów na 
swojej stronie internetowej, członek Spółdzielni miałby dostęp bezpośredni. Niestety nie jest to jedyny przykład 
niezgodności statutu Spółdzielni z obowiązującymi przepisami prawa. W statucie bowiem znajdują się zapisy 
o opłacie członkowskiej oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać członkiem Spółdzielni, tymczasem 
przepisy prawa w tym zakresie uległy zmianie niemal rok temu.

Regulamin postępowań przetargowych również rzuca niekorzystne światło na działanie Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej. Wynika z niego, że zamówienia z wolnej ręki wybierane są do kwoty 50 tysięcy zł, co zdaniem 
członków Spółdzielni jest mocno zawyżone i daje swobodę wyboru wykonawców. Analizując podobne regu-
laminy, regulaminy innych spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańcy nie doszukali się aż tak wysokich kwot, 
jakie przyjęła MSM.

W rozumieniu członków Spółdzielni wybór firmy (…) jako medium do kontroli zużycia centralnego ogrze-
wania jest niezasadny, ponieważ wiele budynków nie przeszło termomodernizacji wg nowelizacji prawa budo-
walnego, które mówi o 14 cm styropianu, a nie o 5 cm. Ponadto kaloryfery zainstalowane w budynku nie mają 
zaworów termostatycznych z głowicą „16+”, niedopuszczającą do całkowitego odcięcia kaloryfera od sieci CO, 
gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 16 C. Mieszkańcy nie wiedzą, czy rozdzielnia CO w budynku 
posiada tzw. stację pogodową, czy czujniki i zawory są automatyczne, aby regulować dopływ medium grzewcze-
go. Nie posiadają również informacji o tym, czy na najniższym poziomie pionów CO są automatyczne zawory 
regulujące dopływ medium grzewczego na wejściu w zależności od temperatury tego medium na powrocie. 
Inaczej, jeśli wszystkie te warunki nie są spełnione, działanie podzielników nie spełnia swojej roli.

 Poprzez działanie Rady Nadzorczej i Zarządu i ich zgodę na zamianę podzielników z wyparkowych 
na elektroniczne doszło do naliczenia bardzo wysokich opłat: ok. 25% mieszkańców, którzy do tej pory mieli 
zwroty, musiało dopłacić kwoty rzędu kilku tysięcy złotych.

Nowy regulamin rozliczeń za energię cieplną przygotowany przez Zarząd Spółdzielni opiewał na podział 
kosztów stałych i zmiennych w proporcji 65% do 35% i w efekcie zaowocował ogromnymi dysproporcjami 
w wycenie podobnych przecież do siebie lokali. Skutki feralnego rozliczenia mieszkańcy obserwowali w nowym 
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sezonie, bowiem część lokatorów przestraszona koniecznością wysokich dopłat zachowywała się wręcz irracjo-
nalnie, marznąc przy wyłączonych kaloryferach, dogrzewając mieszkania grzejnikami elektrycznymi i ciepłem 
z łazienek, które nie są opomiarowane. Wielu zgłaszało pojawiające się problemy z wilgocią i zagrzybieniem, 
które dotknęły zwłaszcza mieszkańców najwyższych kondygnacji borykających się dodatkowo z wieloma in-
nymi problemami wynikającymi z konstrukcji budynków. Budynki podlegają stopniowej degradacji, właśnie 
z powodu zawilgocenia.

Mieszkańcy zwracali się z prośbą do Zarządu o udostępnienie kopii dokumentacji przetargowej – w szcze-
gólności ogłoszenia o przetargu i SIWZ – które są jawne i publikowane w ogłoszeniu o przetargu. Spółdzielnia 
zasłania się ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych jak również art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nikt z członków Spółdzielni nie wnioskował o dokumenty techniczne, 
jakie złożyła firma (…). W związku z brakiem dostępności dokumentów mieszkańcy obawiają się, że została 
wykorzystana możliwość wyboru wykonawcy z wolnej ręki do kwoty 50 tysięcy zł, którą dopuszcza regulamin.

Następnym zastanawiającym działaniem władz Spółdzielni jest naliczanie kosztów użytkowania wieczy-
stego za działkę, która została przekształcona w czerwcu 2014 r. Działka (…) o nr (…), na której stoją budynki 
mieszkalne przy ul. (…), jest samoistną własnością MSM od 16 czerwca 2014 r. Własność ta nie ma żadnych 
obciążeń. Nie ma w tych budynkach wyodrębnionych żadnych mieszkań ani lokali. A do dnia 1 stycznia 2018 r. 
były naliczane przez Spółdzielnię koszty za wieczyste użytkowanie. Z powyższym wiąże się również ściśle 
kwestia niewyrażania zgody przez Zarząd Spółdzielni na przekształcenie spółdzielczych praw do lokali na prawo 
odrębnej własności. Mieszkańcy od lat domagają się przekształcenia, a Zarząd Spółdzielni odmawia takiego 
działania. Pisma mieszkańców do Zarządu w tej sprawie zostały skierowane ponownie w 2017 r. Odpowiedź 
również była odmowna, mimo iż działka, na której stoją budynki, jest już własnością MSM. Zarząd zasłania 
się działką o innym numerze, działką nr (…) o nr (…), która częściowo jest własnością Gminy M., a częściowo 
osób prywatnych zamieszkałych w Niemczech. Nieuregulowany stan działki nr (…) i (…) nie pozwolił na wy-
odrębnienie mieszkań, o które wnioskowali mieszkańcy. Taka sytuacja miałaby poparcie w przepisach, gdyby 
mieszkańcy zamieszkujący przy ul. (…) chcieli założyć wspólnotę. Wtedy stan prawny tych dwóch działek byłby 
przeszkodą w utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma on jednak żadnego wpływu na wyodrębnienie 
własności mieszkań. Sytuacja prawna działki (…) jest uregulowana, mimo to Zarząd odmawia mieszkańcom 
wyodrębnienia swoich mieszkań.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na walnym zgromadzeniu została podjęta uchwala nr 16 w sprawie zbycia nie-
ruchomości lokalowej położonej w M. przy ul. (…), z której jasno wynika, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza 
podjęły uchwalę o zbyciu w drodze przetargu nieograniczonego w/w nieruchomości, ustanawiając dla niej od-
rębną własność. Zarząd Spółdzielni zatrudnił architekta, który wykonał projekt. Na podstawie projektu MSM 
przeprowadziła generalny remont. Prezes nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie mieszkańców, ile kosztował 
ten remont. Mieszkanie poza remontem zostało docieplone wełną mineralną, co nie jest stosowane w przypadku 
innych mieszkań w tym budynku. Sytuacja wygląda bardzo dziwnie w oczach mieszkańców, szczególnie, że 
Zarząd wzbrania się od wydania podobnych decyzji o własności innych mieszkań.

W świetle powyższych argumentów zastanowienie wśród mieszkańców wzbudza również okoliczność, iż 
do konkursu na członka Rady Nadzorczej od 2011 r. w 90% startują te same osoby. Tak wynika z akt rejestro-
wych MSM.

Wobec niezrozumiałego – tak pod względem faktycznym, jak i prawnym – sposobu organizacji i działalności 
Spółdzielni oraz postępowania jej organów co do zgodności z prawem i gospodarności proszę Pana Ministra 
o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie 
możliwości przeprowadzenia kontroli mającej na celu ocenę zgodności z prawem i gospodarności działalności 
Spółdzielni, a w szczególności zażądania na podstawie art. 93a ustawy o prawie spółdzielczym informacji, 
danych i dokumentów dotyczących organizacji i działalności Spółdzielni oraz wystąpienia do właściwego 
związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem 
o przeprowadzenie całościowej lustracji z działalności Spółdzielni.

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 A.W., zam. przy ul. (…), pana W.W., zam. przy ul. (…) oraz pani F.L., 

zam. przy ul. (…) z prośbą o interwencję i wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania prowadzo-
nego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt II C 671/13), w II instancji przed Sądem 
Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt I ACa 760/14), a następnie zaskarżonego w drodze skargi kasacyjnej do 
Sądu Najwyższego (sygn. akt V CSK 362/15), który jednak odmówił przyjęcia i rozpoznania sprawy z uwagi 
na brak problemu o charakterze abstrakcyjnym.

Moim zdaniem pani W.W., matka A.W., W.W. oraz F.L., została pokrzywdzona na skutek nieuwzględnienia 
jej roszczeń przez sądy. W toku postępowania popełniono błędy faktyczne, w szczególności dotyczące oko-
liczności, w jakich doszło do bezprawnego pozbawienia jej i jej rodziny majątku o wielkiej wartości, stąd jej 
spadkobiercy mają uzasadnione prawo do zażądania ponownego rozpatrzenia wskazanej sprawy.

Rodzina W. od wielu lat stara się odzyskać mienie zagarnięte niezgodnie z prawem w 1977 r. przez ówczesny 
Wydział Finansowy w C. w toku postępowania dotyczącego zbyt niskich kwot z tytułu należnych podatków. Z ustaleń 
tego postępowania jednoznacznie wynikało, iż dokonane przez A.W. przedpłaty na podatki i kwoty potrącone przez 
Terenowe Zakłady Usługowe, odprowadzone następnie do miejscowych organów finansowych, w całości zaspokajały 
wszelkie możliwe roszczenia finansowe władz skarbowych w C. Zauważyć należy, że Wydział Finansowy działał 
wówczas wbrew zaleceniom ówczesnego ministra finansów, zgodnie z którymi urzędy finansowe zobowiązane 
były do uwzględniania podatków potrąconych przez Terenowe Zakłady Usługowe i zarachowania ich na rzecz osób 
wykonujących pracę. W przypadku A.W. nie zarachowano tych potrąceń. Ingerencja władzy publicznej w życie 
obywatela i jego sytuację finansową winna być dokonywana zgodnie z przepisami, musi być uzasadniona i nie może 
wykraczać poza niezbędne minimum. Jednakże działania organów ścigania, które przed wyjaśnieniem sprawy, przed 
prawomocnym zakończeniem postępowania karnego zajęły praktycznie cały majątek rodziny W., noszą znamiona 
rażącego naruszenia praw i wolności wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopiero po oczyszczeniu z wszystkich zarzutów i prawomocnym uniewinnieniu A.W. rodzina rozpoczęła 
trwającą już ponad 40 lat walkę o odzyskanie majątku. Podkreślenia wymaga, iż organy skarbowe nie oddały 
bezprawnie zabranego mienia dobrowolnie, a rodzina W. musiała dochodzić wszystkiego w długoletnich pro-
cesach sądowych, w których napotykała co krok na liczne utrudnienia. Pomimo doznania wielkiej szkody na 
skutek działań władzy publicznej do dnia dzisiejszego nie udało im się doświadczyć pełni sprawiedliwości.

Sądy zarzucały pani W., iż wiedziała o wpłacie pieniędzy w kwocie 409.239,00 zł przez jej męża J.W. i przez 
40 lat zwlekała z wniesieniem powództwa, wobec czego zarzut przedawnienia należy uznać za zasadny. Ponadto 
zdaniem sądów również sam J.W. mógł dochodzić zwrotu wskazanej kwoty. Jednakże sądy zapominały, iż suma 
ta nie pochodziła z majątku J.W. i nie jego dane znajdują się na potwierdzeniu dokonania wpłaty.

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości rodzina W. nie tylko straciła praktycznie cały dorobek życiowy, 
ale także przeszła długą drogę, próbując go odzyskać. Chociaż utrata majątku spowodowana była bezpośrednio 
działaniami władzy publicznej, to przy odzyskiwaniu go rodzina W. nie uzyskała od niej żadnej pomocy. Wręcz 
przeciwnie, co rusz napotykała na kolejne przeszkody i utrudnienia.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej oraz orzeczenia sądów bezpośrednio naru-
szające prawa obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i wymiarze sądownictwa.

Mając to na uwadze, wobec okoliczności, w jakich doszło do odebrania rodzinie W. majątku, oraz sposobu 
przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sytuacją 
i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. 

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 bądź skargi nadzwy-
czajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Wszelkie dokumenty dotyczące 
przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
oraz Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele szkół tańca, działających na terenie województwa 
lubuskiego, którzy specjalizują się w trenowaniu dzieci i młodzieży. Zwrócili oni moją uwagę na jeden fakt, 
który dla wielu z ich uczniów jest bardzo krzywdzący.

Taniec jest bez wątpienia aktywnością fizyczną. Do tej pory nie jest on jednak traktowany jako dyscyplina 
sportowa. Osoby, które trenują taniec, wkładają w to wiele wysiłku i wyrzeczeń, nie mniej niż sportowcy, jednak 
nie są z nimi traktowani na równi. Najbardziej jaskrawym i zarazem najbardziej krzywdzącym dla tancerzy 
tego przykładem jest fakt, że za występy taneczne w czasie różnych zawodów, na których zdobywają oni wiele 
nagród i wyróżnień, nie mają możliwości ubiegania się o wpisanie dodatkowych punktów z zajęć wychowania 
fizycznego w szkole.

Taka sytuacja jest co najmniej niezrozumiała, ponieważ podczas tańca niewątpliwie mamy do czynienia 
z aktywnością fizyczną. Według niektórych naukowców wysiłek wymagany do tańca niejednokrotnie przewyższa 
aktywność fizyczną niezbędną do uprawiania innych dyscyplin sportowych. Wynika to z faktu, że taka aktyw-
ność oferuje bardzo duży zakres ruchów. Eksperci taneczni zwracają uwagę, że zatańczenie salsy kubańskiej, 
cechującej się szybkim i rytmicznym tempem oraz znaczną liczbą obrotów, a także znaczną ilością pracy rękoma, 
powoduje spalenie 500–600 kalorii, czyli więcej niż w przypadku biegania, które jest traktowane jako sport.

Taniec pozwala również na rozwijanie naszej aktywności ruchowej. Nie skupia się przy tym tylko na pracy 
nóg, ale również rąk i górnej części ciała. Nauczyciele tańca zwracają także uwagę na bardzo dynamiczne tańce, 
jak burleska lub reggaeton, które wymagają większego wysiłku fizycznego niż bieganie w szybkim tempie.

Szanowna Pani Minister, argumenty przytoczone w tym oświadczeniu, a także prezentowane wielokrotnie 
przez ekspertów w dziedzinie tańca, nie pozostawiają wątpliwości: taniec powinien być traktowany jako sport, 
ponieważ w równym stopniu wpływa na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej osób się tym zajmujących. 
W związku z poruszeniem tego tematu zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska 
w przedmiotowej sprawie, a także o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej posiada statystyki przedstawiające, jaki procent uczniów szkół 
różnego szczebla uprawia taniec? Jeśli tak, to proszę o upublicznienie takich danych.

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej posiada dane dotyczące liczby szkół, w pomieszczeniach których 
organizowane są lekcje tańca poza zajęciami szkolnymi? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o opublikowanie 
takich statystyk.

3. Czy kierowany przez Panią Minister resort posiada informacje o liczbie szkół, które jako zajęcia dodat-
kowe dla swoich uczniów oferują lekcje tańca?

4. Czy Pani Minister byłaby skłonna w drodze rozporządzenia zrównać taniec z innymi dyscyplinami 
sportowymi i zalecić przyznawanie uczniom dodatkowych punktów na lekcjach wychowania fizycznego za 
osiąganie sukcesów w zawodach tanecznych?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) ogłosił zamiar podwyższenia stawek dostępu do in-
frastruktur na wielu liniach. Podwyżki te miałyby wejść w życie w bardzo krótkim czasie, bo już w grudniu 
bieżącego roku. Szczególnie dotkliwe podwyżki miałyby dotyczyć dostępu do linii niemagistralnych. Linie 
niemagistralne mają istotne znaczenie dla połączeń o znaczeniu regionalnym, które łączą wzajemnie wiele 
ośrodków osadniczych, również z ośrodkami wyższego rzędu, tj. powiatowymi i wojewódzkimi. W przypadku 
linii niezelektryfikowanych, gdzie ruch prowadzony jest głównie lekkimi pojazdami spalinowymi, średni zakres 
podwyżek to rząd wielkości nawet 40-60%. Takie podwyżki oznaczają obciążenie budżetów organizatorów 
transportu, tj. samorządów wojewódzkich, o kilka lub nawet kilkanaście procent w skali roku z tytułu obecnie 
realizowanej i planowanej w przyszłości obsługi transportowych potrzeb społeczeństwa i gospodarki.

Szanowny Panie Ministrze! Budżety województw nie rosną w skali kilku czy kilkunastu procent rocznie. 
Samorządy mają również ograniczone możliwości dokonywania w tak krótkim czasie przesunięć w swoich 
budżetach dla zaspokojenia najnowszych oczekiwań zarządcy infrastruktury. Proponowana podwyżka stawek 
nie jest uzasadniona ekonomicznie, ponieważ linie, których dotyczą, z uwagi na parametry generują stosunkowo 
niewielkie koszty bieżącego utrzymania, a inflacja w Polsce nie wynosi kilkanaście procent w skali roku. Warty 
podkreślenia jest zamiar skokowego podwyższenia kosztów prowadzenia ruchu pojazdami lekkimi na liniach 
o znaczeniu regionalnym. Stoi on w całkowitej sprzeczności z zasadą uniwersalnej mobilności, dostępności, 
a w szczególności z zasadą zrównoważonego rozwoju deklarowanego w polityce Rady Ministrów jako Strategia 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W związku z ogłoszonym zamiarem podwyższenia stawek dostępu do infrastruktury przez zarządcę in-
frastruktury PKP PLK środowiska samorządów jako organizatorów transportu w regionach wyrażają głęboki 
niepokój czy wręcz otwarty sprzeciw wobec planów zarządcy infrastruktury.

Szanowny Panie Ministrze! W odniesieniu do pojawiających się komentarzy przedstawicieli władz samo-
rządowych oraz do przedstawionego oświadczenia, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie 
stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie były przesłanki podwyższenia stawek za dostęp do infrastruktury?
2. Czy kierowany przez Pana Ministra resort konsultował kwestię podniesienia stawek za dostęp do infra-

struktury z przedstawicielami samorządów?
3. Czy podczas podejmowania decyzji o podniesieniu stawek uwzględniony został interes społeczny miesz-

kańców regionów, dla których transport realizowany przez samorządy jest gwarancją dostępności komunika-
cyjnej i tym samym szansą na rozwój społeczny i gospodarczy?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Mając na uwadze trwającą dyskusję dotyczącą poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, uprzej-
mie zwracam się o wyrażenie opinii dotyczącej trzech poniżej wymienionych propozycji mających na celu 
aktywizację zawodową tych osób. Propozycje te dotyczą:

1. zmodyfikowania zasad zawieszania renty socjalnej (usunięcie pułapki rentowej) poprzez zawieszenie 
wypłaty renty dopiero po uzyskaniu przychodów stanowiących 70% przeciętnego wynagrodzenia w stosunku 
rocznym, a tym samym odstąpienia od obowiązującego obecnie zawieszenia renty socjalnej w przypadku 
uzyskania przychodów powyżej 70% przeciętnego wynagrodzenia w stosunku miesięcznym;

2. wydłużenia okresu, na który zostaje wydana decyzja o przyznaniu renty socjalnej, np. na co najmniej 10 
lat lub bezterminowo w przypadku, gdy stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, aktualna wiedza medyczna 
to uzasadniają;

3. objęcia obowiązkiem zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych pracodawców zatrudniających co najmniej 
15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – zmiana brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższe 
pozwoli na nieunikanie zatrudniania osób niepełnosprawnych lub ponoszenia wpłat na PFRON przez część 
pracodawców, którzy np. dzielą podmioty gospodarcze na mniejsze. Obecnie mali przedsiębiorcy (poniżej 
25 etatów) korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia (SODiR), pomimo że nie są objęci obowiązkiem 
zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych – art. 26a ust. 1a przywołanej ustawy.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Antoniego Szymańskiego i Czesława Ryszkę

Oświadczenie poświęcone Antoniemu Ziębie – promotorowi i obrońcy ludzkiego życia

W dniu 3 maja 2018 r., w święto Matki Boskiej Królowej Polski, zmarł dr inż. Antoni Zięba – wybitny 
obrońca prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Urodzony 5 lipca 1948 r. w Jaworznie, całe swoje dorosłe życie związał z Krakowem. Był inżynierem budow-
nictwa lądowego i nauczycielem akademickim na Politechnice Krakowskiej. W latach osiemdziesiątych XX w., 
w czasach dominacji władzy komunistycznej w Polsce, jako jeden z pierwszych liderów świeckich zaangażował 
się w obronę życia dzieci poczętych. Była to wówczas działalność źle widziana przez władze. Początkiem jego 
aktywnej działalności na niwie Kościoła katolickiego była podjęta w 1980 r. inicjatywa pierwszego masowego 
ruchu modlitwy pro-life – Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. W swojej działalności z wielką mocą 
podkreślał, że siła modlitwy pokona wszystkie przeciwności i wprowadzenie zakazu przerywania ciąży będzie 
możliwe, choć w tamtym czasie wydawało się to nieosiągalnym marzeniem. Razem z przyjaciółmi rozpoczął 
też przygotowywanie wystaw pokazujących prawdę o aborcji i konieczność obrony życia dzieci poczętych.

W okresie dynamicznych przemian w latach dziewięćdziesiątych Antoni Zięba zaangażował się w organizację 
prasy katolickiej. Rozumiał, że ochrona życia wymaga ochrony naturalnego dla niego środowiska, jakim jest 
rodzina, a ta wymaga wsparcia i dobrych wzorów. Dlatego był współzałożycielem i redaktorem Tygodnika Rodzin 
Katolickich „Źródło”, Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”, Miesięcznika Nauczycieli Katolickich 
„Wychowawca”, Tygodnika dla Najmłodszych „Jaś” oraz Miesięcznika Rodzin Katolickich „Cuda i Łaski Boże”.

Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Był współzałoży-
cielem Podyplomowego Studium Dziennikarstwa przy Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy w Krakowie. 
Razem ze współpracownikami przygotowywał wiele materiałów służących edukacji pro-life, które publikował 
w wysokich nakładach. Prowadził też audycje publicystyczne. Był stałym współpracownikiem Radia Maryja 
i Telewizji Trwam.

Jako ekspert komisji sejmowych brał aktywny udział w pracach parlamentu podczas debat na temat ustawy 
o planowaniu rodziny, dążąc do pełnej ochrony życia każdego dziecka w okresie prenatalnym.

Był pierwszym inicjatorem i organizatorem Pielgrzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, których odbyło 
się już 38. W 1993 r. włączył się w inicjatywę powołania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, w któ-
rej był jednym z dwóch wiceprezesów, podejmując wiele cennych inicjatyw pro-life. Funkcję tę pełnił do 
2018 r. W 1999 r. razem z przyjaciółmi powołał Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą 
w Krakowie, które rozpoczęło wydawanie zeszytów problemowych pro-life „Służba Życiu”. Współorganizował 
Marsze w Obronie Życia w Warszawie i Krakowie. Nieustannie jeździł z prelekcjami i propagował aktywność 
społeczną w dziedzinie obrony życia.

Był częstym gościem u św. Jana Pawła II. Czynnie współpracował też z dr Wandą Półtawską, korzystając 
z jej cennych wskazówek. W dniu 19 marca br. w uroczystość św. Józefa w bazylice Mariackiej w Krakowie 
abp Marek Jędraszewski wręczył dr. inż. Antoniemu Ziębie papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice.

Antoni Zięba był niezmordowany w swojej aktywności. Trudno jest nawet wymienić wszystkie podej-
mowane przezeń inicjatywy. Równie trudno jest po ludzku wytłumaczyć, skąd czerpał energię dla swoich 
skutecznych działań. Bez wątpienia było to szczególne błogosławieństwo i obdarowanie Ducha Świętego. Jak 
sam podkreślił, najważniejsze dlań było to, że udało się zmienić w Polsce świadomość społeczną w kierunku 
ochrony dziecka poczętego.

Ten wyjątkowo witalny Człowiek przeszedł z życia do Życia w dniu 3 maja 2018 r., w święto Matki Boskiej 
Królowej Polski. Niech Miłosierny Bóg pozwoli Mu zaznać wiekuistego odpocznienia i sprawi, że jego czyny 
i postawa serca będą inspiracją dla kolejnych pokoleń obrońców życia. Pokój jego duszy.

Antoni Szymański 
Czesław Ryszka
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