
Senat

Rzeczypospolitej Polskiej

IX kadencja

Sprawozdanie Stenograficzne

z 62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.

W a r s z a w a 
2 0 1 8  r .

ISSN 0867-261X



ISSN 0867-261X

S e n a t

R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j

I X  k a d e n c j a

S p r a w o z d a n i e  S t e n o g r a f i c z n e

z  6 2 .  p o s i e d z e n i a  S e n a t u  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j

w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.

Wa r s z a w a 
2 0 1 8  r .



Porządek obrad

62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej.

2. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

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

4. Ustawa o tachografach.

5. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czy-
ny zabronione pod groźbą kary.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego.

9. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

11. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

12. Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

13. Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską.

14. Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali.

15. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

16. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpiecze-
niu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. 

17. Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, 
sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. 

18. Ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Eu-
ropejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, 
z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. 

19. Ustawa o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Euro-
pejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. 



20. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. 

21. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w spra-
wie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. 

22. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. 

23. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną 
Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 
listopada 1989 r. zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Repu-
bliką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 
podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. 

24. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu-
bliki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warsza-
wie dnia 11 kwietnia 1994 r. 

25. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-
dem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania 
i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. 

26. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii 
w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. 

27. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską 
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 
września 1992 r.

28. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji 
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 
lutego 1995 r.

29. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską 
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 
września 1992 r.

30. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-
dem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

31. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu-
bliki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony 
inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

32. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

33. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

34. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

35. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach ko-
munikowania się.

36. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.



37. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

38. Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
oraz niektórych innych ustaw.

39. Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.

40. Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 
Sądu Najwyższego.

41. Wybór ławników Sądu Najwyższego.

42. Zmiany w składzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – prezes Rady Ministrów  
    Mateusz Morawiecki 
 – szef, sekretarz stanu Michał Dworczyk 
 – zastępca szefa, sekretarz stanu Paweł Szrot

Instytut Pamięci Narodowej  
– Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  – prezes Jarosław Szarek

Narodowy Instytut Wolności  
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  – dyrektor Wojciech Kaczmarczyk

Lasy Państwowe  – zastępca dyrektora generalnego  
    Bogusław Piątek

Ministerstwo Cyfryzacji – minister Marek Zagórski 

Ministerstwo Energii – sekretarz stanu Michał Kurtyka 
 – sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej – podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Infrastruktury  – podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  – podsekretarz stanu Paweł Chorąży

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – podsekretarz stanu Piotr Műller 
 – podsekretarz stanu Piotr Dardziński

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj 
 – podsekretarz stanu Tadeusz Kościński



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz 
 – sekretarz stanu Stanisław Szwed 
 – podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Paweł Majewski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Zbigniew Król

Ambasada Republiki Armenii  – ambasador Edgar Ghazaryan





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Bogdan Boruse-
wicz, Michał Seweryński i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte drugie posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy wyznaczam pana senato-

ra Waldemara Sługockiego oraz pana senatora 
Aleksandra Szweda. Listę mówców prowadzić będzie 
pan senator Waldemar Sługocki.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 22 czerwca 
2018 r. zmarła Olga Krzyżanowska, senator V ka-
dencji, posłanka i wicemarszałek II kadencji Sejmu. 
W Senacie była członkiem Komisji Emigracji 
i Polaków za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej 
i Zdrowia.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci pani senator, pani poseł, pani marszałek 
Olgi Krzyżanowskiej.

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

racz jej dać, Panie…)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj jej świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Senator Jan Rulewski: Pozostanie w naszej pa-

mięci.)
Dziękuję bardzo.
Informuję państwa również, że ustaliliśmy na 

Konwencie Seniorów, że pierwszym punktem będzie 
podjęcie uchwały upamiętniającej zmarłą.

Szanowni Państwo, informuję, że Sejm na sześć-
dziesiątym czwartym posiedzeniu w dniu 15 czerwca 
2018 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, do ustawy o zmianie ustawy 
o systemach oceny zgodności nadzoru rynku oraz 
niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo oświatowe. Ponadto Sejm na tym samym 
posiedzeniu przyjął większość – nie wszystkie, tylko 
większość – poprawek zgłoszonych przez Senat do 
ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorski-
mi i prawami pokrewnymi.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
pięćdziesiątego dziewiątego posiedzenia stwierdzam, 
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół sześćdziesiątego posie-
dzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu jest 
przygotowany do udostępnienia Senatowi. Jeśli nikt 
z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, 
to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego, trze-
ciego, czwartego, piątego, jedenastego, dwunastego, 
trzynastego, piętnastego oraz trzydziestego piątego 
projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdania 
komisji w sprawie tych punktów zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję łączne 
rozpatrzenie punktów od osiemnastego do dwudzie-
stego dziewiątego, to jest ustaw dotyczących wypo-
wiedzenia 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.

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu uchwa-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)
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62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) Jestem z Wrocławia. Ta sytuacja naprawdę bul-
wersuje mieszkańców miasta. Wszyscy czekają na 
informacje. My jako senatorowie powinniśmy się tym 
zająć. Była odmowa zajęcia się sprawą na posiedzeniu 
komisji, więc zwróciliśmy się z wnioskiem o deba-
towanie na posiedzeniu plenarnym. I ja chciałabym 
podtrzymać ten wniosek. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Poddam to pod głosowanie.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku…)
Panie Senatorze, w jakiej formule chce pan zabrać 

głos?
(Senator Robert Mamątow: W ramach sprostowa-

nia, bo pani…)
No to proszę. Sprostowanie. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Pani senator Zdrojewska mówi nieprawdę.
(Głos z sali: O!)
Niczego nie kwestionowałem. Wpłynął wniosek 

grupy senatorów. Żaden z senatorów Platformy, któ-
rzy podpisali się pod tym wnioskiem, nie przyszedł 
na posiedzenie komisji. Komisja nie znała stanowiska 
Platformy i podjęła decyzję, że w takim wypadku wy-
stąpi… To nie senator przewodniczący Mamątow, tyl-
ko Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
podjęła decyzję, że wystąpi do ministrów o informa-
cje. Taka jest prawda. Ja nikomu nie odmówiłem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest…
Zaraz, zaraz. Wniosek… Dobrze. Ja…
(Senator Jan Rulewski: Co? Nie wiemy, co pan…)
Zaraz. Jak powiem, to wszyscy… Ja też jeszcze 

nie wiem, ale jak powiem, to wszyscy będziemy wie-
dzieli.

(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Bo pan nie wie, co…)
Wiem, Panie Senatorze. Spokojnie.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

senatorów Platformy Obywatelskiej o uzupełnienie 
porządku obrad zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu 
Senatu. Jest to wniosek o uzupełnienie porządku 
obrad o informację ministra spraw wewnętrznych 
i administracji oraz ministra sprawiedliwości o oko-
licznościach i stanie śledztwa w sprawie śmierci Igora 
Stachowiaka.

Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad?
Kto jest przeciwko uzupełnieniu porządku obrad?

ły w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej 
– i rozpatrzenie go jako punktu pierwszego porządku 
obrad; ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu trzydziestego szóstego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw – i rozpa-
trzenie go jako punktu trzydziestego siódmego porządku 
obrad; stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego 
– i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego ósmego 
porządku obrad; zmiany w składzie komisji senackich 
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego.

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

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

Informuję, że grupa senatorów z klubu Platformy 
Obywatelskiej w dniu 7 czerwca 2018 r., zgodnie 
z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zgłosiła wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja 
ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz 
ministra sprawiedliwości o okolicznościach i stanie 
śledztwa w sprawie śmierci Igora Stachowiaka.

Nie uwzględniłem zgłoszonego wniosku. Sprawa 
ta jest obecnie analizowana przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, która zwróciła 
się do właściwych ministrów z prośbą o przedstawie-
nie pisemnych informacji na ten temat.

Czy mimo to wnioskodawcy podtrzymują swój 
wniosek?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Pani senator się zgłasza. Tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, chciałabym 

to uzasadnić.)
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Chciałabym powiedzieć, że nie zgłaszalibyśmy 

tego wniosku, gdyby nie to, że wcześniej zgłosili-
śmy wniosek do przewodniczącego komisji, pana 
Mamątowa, żeby odbyło się posiedzenie komisji na 
ten temat, ale pan przewodniczący Mamątow nam 
odmówił i powiedział, że poprosi o informacje na 
piśmie. Wobec, że tak powiem, nabrzmiałej sytuacji 
informacja na piśmie wydaje się daleko niewystar-
czająca. Mamy prawo, my, senatorowie, uzyskać in-
formacje na temat okoliczności tego, co zaszło, tego, 
co wydarzyło się w ostatnim roku, a także na temat 
dodatkowych spraw związanych ze śmiercią Igora 
Stachowiaka.
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62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

(marszałek S. Karczewski) Bardzo bym chciał, żeby ten punkt był w porządku, 
mam nadzieję, że będzie.

Ponadto w przypadku uchwalenia przez Sejm 
na trwającym obecnie posiedzeniu pilnego pro-
jektu ustawy, ustawy rządowej, o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz usta-
wy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary oraz w przypadku 
przygotowania sprawozdania przez właściwą komisję 
senacką, porządek obrad może być również uzupeł-
niony o punkt dotyczący tej ustawy. I jeśli zostanie 
on wprowadzony, jeśli Wysoka Izba podejmie taką 
decyzję, to również dziś będzie głosowanie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi 
Krzyżanowskiej.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 
przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku nr 882. 
Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu projekt 
ten, po uzgodnieniu z klubami i kołem senackim, 
został włączony do porządku obrad z pominięciem 
pierwszego czytania.

Proszę upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców, panią senator Grażynę Sztark, o przedsta-
wienie projektu uchwały.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak pan wspomniał, 22 czerwca 2018 r. zmarła 

Olga Krzyżanowska.
Jestem upoważniona do przedstawienia uchwały 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczcze-
nia pamięci Olgi Krzyżanowskiej.

„22 czerwca 2018 r. zmarła Olga Krzyżanowska, 
wybitna postać opozycji demokratycznej i pol-
ski polityk, senator V kadencji, członkini Komisji 
Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia.

Olga Krzyżanowska urodziła się w 1929 r. 
w Warszawie. Córka legendarnego dowódcy AK 
Aleksandra Wilk-Krzyżanowskiego, który po wojnie 
trafił do więzienia UB, gdzie zmarł. Dziś zalicza się 
Go w poczet Żołnierzy Wyklętych. W 1994 r. awan-
sowany do stopnia generała.

Olga Krzyżanowska w czasie okupacji była har-
cerką i należała do Szarych Szeregów.

W 1952 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Gdańsku.

Była posłanką na Sejm RP X, I, II i III kaden-
cji. W X i II kadencji Sejmu RP pełniła funkcję 
Wicemarszałka Sejmu RP.

W 1980 r. była obecna podczas strajku w Stoczni 
Gdańskiej i od 1980 r. należała do NSZZ «Solidarność». 

Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Informuję, że głosowało 76 senatorów, 24 było za, 

52 – przeciw. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoka Izba nie przyjęła przedstawionego wniosku.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przestawionego porządku obrad, właściwie 
już uchwalonego?

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad sześćdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku niezgłoszenia wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym głosowanie nad punktem 
pierwszym porządku obrad odbędzie się bezpo-
średnio po jego rozpatrzeniu. Pozostałe głosowa-
nia, dotyczące tych pozostałych punktów porządku 
obrad, zostaną przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Dziś po punkcie dotyczącym uchwały okoliczno-
ściowej dotyczącej Olgi Krzyżanowskiej może być 
ogłoszona godzinna przerwa, w zależności od prze-
biegu wypadków w naszych okolicach.

(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Informuję, że jutro po wznowieniu obrad o godzi-

nie 10.00 przystąpimy do rozpatrzenia…
(Rozmowy na sali)
Jutro o godzinie 10.00 przystąpimy do rozpatry-

wania punktu dotyczącego ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw, czyli dotychczasowego punktu pierw-
szego.

Ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, 
dotychczasowy punkt drugi, rozpatrzymy dziś po go-
dzinie 14.00. Nie wiem, o której godzinie dokładnie, 
ale na pewno po 14.00.

O godzinie 17.00, a właściwie też po godzinie 
17.00 przejdziemy do rozpatrywania punktów doty-
czących ratyfikacji, począwszy od punktu piętnaste-
go, oraz przystąpimy do łącznej debaty nad punktami 
od dziewiętnastego do trzydziestego.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych wysłu-
chamy również informacji o działaniach Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Do rozpatrywania punktu dwunastego porządku 
obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali 
przystąpimy jutro po godzinie 15.30.

Informuję państwa senatorów, że po przygotowa-
niu sprawozdania przez właściwą komisję senacką 
porządek obrad może zostać uzupełniony o punkt 
dotyczący ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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(senator G. Sztark) …obecny był bardzo duży skład reprezentantów 
ministerstw – był obecny pan minister Piotr Walczak 
z Ministerstwa Finansów, był obecny pan minister 
Marek Chodkiewicz z Ministerstwa Infrastruktury – 
jak również wszystkich czołowych urzędów polskich 
takich jak Główny Urząd Miar, urząd transportu, 
Urząd Dozoru Technicznego…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę pań-

stwa… Przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Panie 
i panowie senatorowie, którzy chcą rozmawiać, są 
proszeni o opuszczenie sali. Bardzo proszę o wyci-
szenie rozmów. Proszę bardzo.)

…Główna Inspekcja Transportu Drogowego. 
Byli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej 
Policji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Najwyższej 
Izby Kontroli, Prokuratorii Generalnej oraz polskich 
izb, m.in. Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Jest to ustawa, mówiąc kolokwialnie, techniczna, 
dostosowująca krajowe akty prawne do rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady. W szczególno-
ści chodzi tu o rozporządzenie nr 165 z 4 lutego 2014 r. 
w sprawie tachografów stosowanych w transporcie 
drogowym, uchylające rozporządzenie Rady z roku 
1985 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych 
w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych od-
noszących się do transportu drogowego, zwane dalej 
rozporządzeniem nr 165. Tachografy, czyli przyrządy, 
które funkcjonują w transporcie drogowym, w trans-
porcie dużym, ciężarowym, rejestrują czas i para-
metry przebiegu pracy pojazdu. Takie urządzenia 
funkcjonują zarówno na terenie Polski, jak i na terenie 
całej Unii Europejskiej.

Do czego de facto te przepisy zmierzają? Zmierzają 
do tego, żeby wykluczyć powstające systematycznie 
przypadki oszustw, oszustw i nadużyć, które mają na 
celu przekłamywanie wskazań tych jakże istotnych 
przyrządów. Dlaczego? Dlatego, że oszukując co do 
czasu przemieszczania się, pracy kierowcy w trans-
porcie ciężarowym, wprowadzamy bardzo duże ry-
zyko, że zmęczony, nadmiernie przepracowany kie-
rowca będzie powodował duże zagrożenie w ruchu 
drogowym, z uwagi na wielki tonaż tych pojazdów.

Dyskusja, która przebiegała na posiedzeniu 
komisji, miała charakter wybitnie merytoryczny, 
tam nie było żadnych wątpliwości natury poli-
tycznej, nie było różnicy zdań, różnicy poglądów. 
Wszystko w zasadzie sprowadzało się do popar-
cia tych zmian. Ciekawe jest to, że tę ustawę, te 
zmiany popierali wszyscy, którzy wypowiedzieli 
się w trakcie posiedzenia komisji. Tak więc nie ma 
wątpliwości, że proponowane zmiany, w szczegól-
ności te wprowadzające nowy system sprawdzania 

W latach 1980–1989 zasiadała w Krajowej Komisji 
Koordynacyjnej Służby Zdrowia.

Była odznaczona Krzyżem Walecznych.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do upoważnionych przed-
stawicieli wnioskodawców.

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

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi 
Krzyżanowskiej.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu uchwały?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Dziękuję bardzo.
Spróbujemy drugi punkt rozpocząć…
(Głos z sali: Teraz będzie…)
Co będzie?
(Głos z sali: To będzie czwarty…)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o tachografach.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 833, a spra-

wozdanie komisji w druku nr 833 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Infrastruktury, pana senator Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury 

zajmowała się tą właśnie ustawą. Na posiedzeniu 
komisji…

(Rozmowy na sali)
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) czy marginalne, czy średnio masowe? Chodzi mi o to, 
żebyśmy mieli wyobrażenie na ten temat.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Minuta minęła.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja w tym samym duchu. Chodzi przede wszyst-

kim o bezpieczeństwo, o czas pracy, więc nie ule-
ga wątpliwości, że to jest dobra ustawa, dobry 
kierunek. Ale pytanie… Bo pan, Panie Senatorze, 
mówił, że wszyscy obecni na posiedzeniu komisji 
poparli tę ustawę. Oczywiście ja również ją popie-
ram, tylko chciałbym się dowiedzieć, czy firmy 
transportowe też się wypowiadały, czy były jakieś 
opinie właśnie odnośnie do tej zmiany. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze…
(Senator Grzegorz Peczkis: To jest tak…)
Momencik, Panie Senatorze. Moment.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

To może zacznę od drugiego pytania. Na posie-
dzeniu komisji zauważyłem jednego z przedstawicieli 
związku przewoźników i on kilkukrotnie kręcił głową 
w różnych kierunkach… (wesołość na sali) …ale nie 
wypowiedział się. I w związku z tym ja wnioskuję, 
że… No, nie wypowiedział się. Ale wypowiedział 
się pozytywnie przedstawiciel Polskiej Izby Paliw 
Płynnych. Tak że tutaj jest pozytywna odpowiedź.

Co do skali nadużyć, to kompletnie nie było mowy 
o takiej skali. No, zawsze jest pytanie, czy skalę repre-
zentuje liczba wykryć. Jest świadomość, że omawia-
na tu technologia jest dzisiaj bardzo silnie związana 
z informatyzacją, i jest świadomość, że w celu ma-
nipulacji nie trzeba fizycznie ingerować we wnętrze 
urządzenia. Korzystając chociażby z jednej z wielu 
dostępnych technologii bezprzewodowych, można 
ingerować – i to jest problemem – we wskazania tych 
przyrządów bez kontaktu z danym urządzeniem. To 
jest problemem. Ale to są aspekty techniczne, które, 
prawdę powiedziawszy, na posiedzeniu komisji nie 
były poruszane.

jakości już zainstalowanych tachografów, zarówno 
tych analogowych – to jest troszkę starsza tech-
nologia – jak i tych cyfrowych… Te proponowane 
zmiany zmierzają do tego, żeby, przykładowo, 
wyeliminować możliwość serwisowania tacho-
grafów przez przewoźników. Czyli chodzi o to, 
żeby osoby, które realizują przewóz towarów, nie 
mogły jednocześnie realizować serwisu urządzeń 
rejestrujących. Ponadto zmiany te nakładają na 
Główny Urząd Miar obowiązek… Urząd będzie 
się specjalizował w przygotowywaniu certyfiko-
wanych techników, którzy będą sprawdzali wspo-
mniane urządzenia, zarówno w związku z ich 
dopuszczeniem do użycia, jak i już w trakcie ich 
funkcjonowania. 

No, tych takich technicznych zmian tu jest troszkę 
więcej, ale, jak myślę, w dużym skrócie przedstawi-
łem zarówno to, co działo się na posiedzeniu komisji 
– tam była czysto merytoryczna dyskusja – jak i sy-
tuację, która dotyczy tych 2 typów urządzeń, czyli 
tachografów analogowych w starszych pojazdach 
i cyfrowych w nowszych pojazdach.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. To już wszystko, tak, Panie Senatorze?
(Senator Grzegorz Peczkis: Tak jest.)
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie?
Proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 2 pytania. Przede wszystkim, jak rozumiem, 

głównym celem omawianej ustawy jest wyelimino-
wanie możliwości manewrowania wspomnianym 
urządzeniem w celu zafałszowywania, no, wskazań, 
które by z niego wynikały. Jest tam zapisane, że cho-
dzi o sprawy socjalne. Czyli chodzi w gruncie rzeczy 
o czas wypoczynku kierowcy, który wykonuje usługi 
transportowe. I na czym polega właśnie… Czy poza 
tym są tam jeszcze jakieś regulacje?

I drugie pytanie. Wspomniał pan senator w swoim 
wystąpieniu, że są nieprawidłowości, że o tym wia-
domo. Czy na posiedzeniu komisji była mowa o skali 
tych nieprawidłowości? Czy była przedstawiana jakaś 
statystyka, która wynikałaby chociażby z kontroli 
Inspekcji Transportu Drogowego? Na pewno taka 
statystyka musi istnieć. Tak więc żeby Wysoka Izba 
mogła się zapoznać… Czy to jest masowe zjawisko, 
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Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To ja bym miał tylko to pytanie, czy resort ma 

statystyki – jeżeli nie, to poprosiłbym o odpowiedź 
na piśmie – dotyczące nieprawidłowości w tacho-
grafach, stwierdzonych w wyniku kontroli Inspekcji 
Transportu Drogowego, tak żebyśmy mogli mieć 
orientację, czy to jest zjawisko dość powszechne, 
czy marginalne, ponieważ na ten temat istnieją róż-
ne informacje i takie publicystyczne stwierdzenia. 
A więc jeżeli jest taka statystyka i pan minister to 
ma, to poproszę teraz o odpowiedź. A jeżeli nie ma, 
to poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Marek Chodkiewicz: Jest…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze momencik, Panie Ministrze, jeszcze jeden 

pan senator.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: O, przepraszam.)
Pan senator Czerwiński się zgłasza. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie ściśle 

dotyczące tekstu ustawy, a mianowicie kwestii wejścia 
w życie ustawy. Ustawa wchodzi w życie 30 dni po 
ogłoszeniu, i w porządku, ale część artykułów wchodzi 
dopiero 1 stycznia 2019 r. Jednym z tych artykułów jest 
art. 65, przejściowy, który mówi, co robimy z postępo-
waniami, które są w toku, chodzi o cofnięcie zezwo-
leń itd. Czyli sytuacja jest taka, że właściwie ustawa, 
zgodnie z normalnym biegiem, wejdzie w życie koło 
sierpnia, najpóźniej we wrześniu, ale do spraw wszczę-
tych i niezakończonych będziemy ją stosowali dopiero 
od 1 stycznia 2019 r. A więc jest pytanie, dlaczego jest 
ten okres… To jest rzadka konstrukcja, bo albo się 
stosuje stare przepisy, albo nowe, a nie, że daje się tak 
długie vacatio legis, jeśli chodzi o stosowanie nowych 
przepisów. Rozumie pan, Panie Ministrze, o co chodzi? 
Co w tym okresie przejściowym?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Jeżeli można… Statystyki są i są dosyć zatrwa-

żające. Ja mam je gdzieś tutaj schowane… Niestety 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister in-
frastruktury.

Czy są jakieś pytania do ministra? Są.
Jest minister? Nie ma.
(Głos z sali: W drodze.)
W drodze. No, to musimy poczekać.
To ogłaszam przerwę, 5-minutową, do godziny 

11.35. I potem zobaczymy.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 31  

do godziny 11 minut 35)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady, proszę państwa.
Przypomnę państwu, że jesteśmy w punkcie 

czwartym – ustawa o tachografach. Pan senator już 
zdał sprawozdanie.

Bardzo serdecznie witamy obecnego na sali pana 
ministra Marka Chodkiewicza.

Czy pan minister chce coś opowiedzieć o tej usta-
wie, czy… W tej chwili jest już etap pytań do pana, 
tak że i tak, i tak zapraszam pana ministra do mów-
nicy. Pan senator Jackowski będzie zadawał pytanie, 
ale jeśli przed tym pytaniem pan minister chce po-
dzielić się swoimi uwagami dotyczącymi tej ustawy, 
to bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, chciałbym jedynie powiedzieć, że 

jest to dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 
europejskiej. Nadrabiamy tutaj drobne zaległości, tak 
żebyśmy byli na bieżąco. Mam nadzieję, że ta ustawa 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na 
drodze. To tak generalnie, bo państwo znacie już całe 
założenia, więc żeby nie przedłużać…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, pan senator przekazał…
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zadawać pytania, po 

pierwsze, trwające nie dłużej niż minutę, a po dru-
gie, dotyczące omawianego punktu porządku obrad 
i zakresu ustawy.



13
62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Ustawa o tachografach (cd.)

(podsekretarz stanu M. Chodkiewicz) (Senator Jerzy Czerwiński: Konkretnie art. 65.)
Tak, tak, ja wiem, ale one się łączą… Według mo-

jej wiedzy chodziło głównie właśnie o szkolenia, ale 
skoro pan senator pyta, to ja spróbuję odpowiedzieć. 
Chyba że dostanę pozwolenie na skonsultowanie się 
z moimi urzędnikami, to wtedy bym… Bo nie umiem 
tego wytłumaczyć.

(Senator Jerzy Czerwiński: Może po prostu na 
piśmie…)

To na piśmie. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: To wyjaśni też, jak 

stosować ustawę.)
Bo nie umiem w tej chwili tego… Według mojej 

wiedzy chodziło głównie o wyszkolenie techników 
warsztatu, którzy mają… To jest nowy zawód i sta-
wiamy przed nimi nowe zadania. Postaram się odpo-
wiedzieć na piśmie.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze. Odpowie pan na pi-
śmie.

Czy są jeszcze…
(Senator Piotr Florek: Jeszcze ja.)
A, pan senator Florek, proszę.

Senator Piotr Florek:

Jeszcze raz, Panie Marszałku…
Panie Ministrze, pan senator Jackowski pytał przed 

chwilą o skalę interwencji w tachografy. Pan odpo-
wiedział, że ona jest bardzo znaczna, bardzo duża. 
Mówił pan, że pan odpowie na piśmie. Prosiłbym o to, 
żebym ja też mógł otrzymać odpowiedź na piśmie. 
Z tego, co wiem, było chyba kilkaset takich przypad-
ków w Polsce, oczywiście tych, które zostały stwier-
dzone. I rzeczywiście możliwe jest, że jest ich więcej 
– jak jeździmy, to nieraz to widzimy na drogach – ale 
to nie jest aż tak ogromna skala. Prawdopodobnie jest 
to kilkaset przypadków. W związku z tym prosiłbym, 
żeby również do mnie skierować tę odpowiedź na 
piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Dziękuję. Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję 
bardzo.

dokładnych danych w tej chwili nie przytoczę, ale 
oczywiście panu senatorowi przekażemy to na piśmie. 
Powiem, że jest bardzo dużo ingerencji kierowców 
w tachografy, stąd też pewnie zmiana na cyfrowe, 
trudniejsze do zmanipulowania. Tak że te zmiany… 
Sporo tego jest. Odpowiem precyzyjnie na piśmie, 
jeżeli można.

Jeżeli chodzi o vacatio legis, to, jak wynika z mojej 
wiedzy, chodzi głównie o to, aby przygotować tech-
ników warsztatu do pracy nad nową ustawą. Chodzi 
głównie o to, żeby oni mogli odbyć szkolenia i byli 
przygotowani do nowych zasad szkoleń, bo te szko-
lenia będą… To jest praktycznie nowy zawód.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, jeszcze raz pan senator.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, ja dopytam.
Gdyby było tak, jak pan minister mówił, to by 

oznaczało, że pewne przepisy materialne ustawy, te 
nieprzejściowe, powinny wchodzić w życie później. 
I rzeczywiście wchodzą później, mamy pewien okres 
na przygotowanie. Ale tu chodzi o przepis przejścio-
wy. Jaka będzie sytuacja, Panie Ministrze? Jest ja-
kieś postępowanie, które obejmuje art. 65, w sprawie 
o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji. I teraz tak: ten przepis przej-
ściowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. To znaczy, 
prowadzimy to postępowanie o cofnięcie zezwolenia 
na prowadzenie warsztatu do 1 stycznia według sta-
rych przepisów, a od 1 stycznia – według nowych. 
Proszę zauważyć, to jest to. Na ogół albo się stosuje 
stare przepisy, albo nowe, a tutaj mamy tak długie 
vacatio legis, że od daty wejścia w życie ustawy minie 
praktycznie ok. pół roku, a na pewno 5 miesięcy, i bę-
dziemy mieli takie 2 okresy na to samo postępowanie, 
bo ono się może nie skończyć w ciągu 5 miesięcy. Nie 
wiem, czy jasno się wyrażam. Chodzi o datę wejścia 
w życie przepisu przejściowego. Albo powinien wejść 
z przepisami materialnymi, albo… Nie wiem, ja innej 
możliwości nie widzę. Inaczej będziemy mieli 2 reżi-
my co do tych przypadków cofnięcia zezwolenia – do 
1 stycznia stare przepisy, od 1 stycznia nowe przepisy 
według proponowanej ustawy, a to będzie to samo 
postępowanie. No, jak to potem pogodzić?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Patrzę… Momencik. Art. 40…
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Komisji Europejskiej 403 z roku 2016, z 18 mar-
ca, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej 
w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń 
przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty 
dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz 
zmieniającego załącznik III do dyrektywy z 2006 r. 
nr 22 Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty 
Europejskiej. Nowe unormowania dotyczą klasyfi-
kacji naruszeń w przewozie drogowym. I są wpro-
wadzane trzy rodzaje: najpoważniejsze naruszenie 
– NN, bardzo poważne naruszenie – BPN, i poważne 
naruszenie – PN.

Poza tym ustala się maksymalne dopuszczalne 
wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym 
oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu 
międzynarodowym.

Dodatkowo, oprócz uzgodnienia unormowania 
polskiego z unormowaniem europejskim, wprowadza 
się zmianę polegającą na uchyleniu odpowiedzialno-
ści wykroczeniowej osoby zarządzającej transportem 
drogowym i wprowadzeniu w to miejsce odpowie-
dzialności administracyjnej oraz zwiększa się wy-
sokość kar pieniężnych związanych z naruszeniem 
obowiązujących obowiązków lub warunków prze-
wozu drogowego.

To posiedzenie komisji również miało charakter 
czysto merytoryczny, nie było tutaj dyskusji o cha-
rakterze politycznym. Głosowanie pokazuje, że se-
natorowie zgodnie, po krótkiej dyskusji, poparli za-
prezentowany projekt ustawy.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Jackowski się zgłasza. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam 2 pytania. Pierwsze jest takie… Jak rozu-

miem, to Inspekcja Transportu Drogowego stwierdza 
czy kwalifikuje te naruszenia w przypadku przewo-
zów materiałów niebezpiecznych. I w związku z tym 
moje pytanie: jakie są konsekwencje dla osoby, która 
dopuści się takiej sytuacji, że będzie nałożona ta klau-
zula, że to jest niebezpieczne czy… no, jedna z tych 3 
klasyfikacji, dotyczących nieprawidłowości w trakcie 
wykonywania usługi transportowej? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panu.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nikt się 

nie zapisał.)
Właśnie to chcę wiedzieć.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję… A nie…
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym… Nie, dla porządku informuję, że pan minister 
zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie na pytania 
panów senatorów Czerwińskiego i Florka.

I…
(Senator Jan Maria Jackowski: I Jackowskiego.)
Jackowskiego? Dobrze…
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku…)
Prostuję…
(Senator Jan Maria Jackowski: Wyraźnie.)
Prostuję!
(Senator Jan Maria Jackowski: Pana senatora 

Florka, Czerwińskiego i Jackowskiego.)
Trzech, czyli panów senatorów Czerwińskiego, 

Jackowskiego i Florka.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak jest.)
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transpor-
cie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 832, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 832 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo, 

Panie i Panowie!
Komisja Infrastruktury zajmowała się tym projek-

tem ustawy w dniu wczorajszym. W imieniu mini-
sterstwa referował pan minister Chodkiewicz. Biuro 
Legislacyjne zgłosiło 5 poprawek, z czego poprawki 
pierwsza i czwarta zostały przyjęte, za zgodą mini-
sterstwa, przez komisję. W głosowaniu 5 senatorów 
obecnych na posiedzeniu komisji jednogłośnie popar-
ło tekst proponowanego projektu ustawy.

Proponowane zmiany w szczególności przysto-
sowują istniejące polskie prawo do rozporządzenia 
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cyjną. Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, 
skąd ta zmiana? Czy było jakieś uzasadnienie? Jeżeli 
nie, to wtenczas będę pytał pana ministra. Dziękuję.

Senator Grzegorz Peczkis:

Ja usłyszałem takie zdanie – i ono mnie przeko-
nało – że tu chodzi o brak odpowiedzialności wykro-
czeniowej za czyny popełnione przez kogoś innego. 
Innymi słowy, odpowiedzialność administracyjna za 
czyny popełnione przez kierowcę jest… Mało tego, 
jest tu dodatkowo obszerny tryb odwoławczy. Ciężko 
jednak obarczać przewoźnika odpowiedzialnością 
wykroczeniową za przekroczenia kierowcy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister in-
frastruktury.

Czy pan minister Chodkiewicz pragnie zabrać 
głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Marek Chodkiewicz: Dziękuję. Odpowiem na pytania, 
jeżeli można.)

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

Czy są takie pytania?
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja…)
Pan senator Jackowski? Już, za chwilę.
Proszę bardzo, Panie Ministrze, na mównicę. 

Proszę bardzo…
Aha, pytanie. Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym dopytał o ten kata-

log organów uprawnionych do stwierdzania nie-
prawidłowości w zakresie usługi transportowej. 
Czy poza tymi, które wymieniał pan senator spra-
wozdawca, są jeszcze… A on wymienił Inspekcję 
Transportu Drogowego, Policję, organy celne. 
Moje pytanie jest takie: czy takie uprawnienia 
ma też Straż Graniczna lub jakikolwiek inny or-
gan działający w tym zakresie? Stwierdzenie tego 
w sposób administracyjny oznacza, że jest tego 
ślad w jakiejś dokumentacji, która po takiej kon-
troli zostaje. Dziękuję.

Senator Grzegorz Peczkis:

To chyba nie do końca o to chodziło. Chodzi o to, 
że wprowadza się 3 nowe kategorie naruszenia, ogól-
nie naruszenia; one nie muszą dotyczyć tylko prze-
wozu towarów niebezpiecznych, ale ogólnie sposobu 
naruszenia… I te 3 nowe kategorie – najpoważniejsze 
naruszenie, bardzo poważne naruszenie, poważne 
naruszenie – decydują w przyszłości, ewentualnej 
przyszłości, o wydawaniu świadectwa dobrej repu-
tacji. Innymi słowy, żeby przewoźnik, a również kie-
rowca, mogli, starając się o przewóz jakichś towarów, 
takim świadectwem dysponować, nie mogą w prze-
szłości mieć tych najpoważniejszych naruszeń. Tak 
w skrócie, delikatnie rzecz ujmując, do tego by się to 
sprowadzało.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, jeszcze pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Kto będzie określał rodzaj tego naruszenia? 

Inspekcja Transportu Drogowego, tak? Mam na my-
śli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czy Policja?)

Senator Grzegorz Peczkis:
To nie jest jedyna… To będą wszystkie organy, 

które są do tego upoważnione na terenie RP. No, na 
terenie RP do stwierdzania nieprawidłowości powo-
łany jest organ ścigania, jakim jest Policja, która może 
to robić, ale Inspekcja Transportu Drogowego w tym 
zakresie, w którym ma przyznane takie kompeten-
cje, też może to robić. Mało tego, Służba Celna też 
może dokonywać pewnej weryfikacji. Tych organów, 
które mogą to robić, które mają do tego uprawnienia 
ustawowe, jest więcej. Nie chciałbym tutaj skupiać 
się tylko na tej inspekcji transportu, bo ona nie jest 
jedyna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiedział pan, że zmiana pole-

ga na uchyleniu odpowiedzialności wykroczeniowej 
w odniesieniu do osoby zarządzającej transportem 
drogowym lub osoby wykonującej inne czynności 
związane z transportem drogowym i zastąpieniu tej 
odpowiedzialności odpowiedzialnością administra-
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Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Z jednej strony 

jest ta kwestia, o którą pytają koledzy, ale z drugiej ta 
regulacja jest także konsekwencją wdrażania dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego, o co poniekąd pyta pan 
senator Czerwiński. Ja mam takie pytanie. Czy regulacje 
wynikające z implementacji tej dyrektywy nie nakłada-
ją na polskich przewoźników takich zobowiązań, które 
mogą być swoistego rodzaju grą rynkową pomiędzy po-
szczególnymi państwami w ramach świadczenia usług 
transportowych? Czy one nie eliminują… Jak to się ma, 
powiem wprost, do wcześniej obowiązujących przepi-
sów? Czy implementacja tej dyrektywy nie eliminuje 
nas z poszczególnych rynków transportowych? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Myślę, że to nie ma nic wspólnego z konkuren-

cyjnością, absolutnie nie. A jeśli chodzi o wysokość 
tych kar, to u nas, w Polsce, są one najmniejsze w Unii 
Europejskiej. W Niemczech kara za jazdę bez wyma-
ganych dokumentów to może być nawet 200 tysięcy 
euro. U nas najwyższa kara to jest 12 tysięcy i suma 
wszystkich kar nie może przekroczyć 12 tysięcy.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę jeszcze dopy-
tać, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Za moment.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, to ja rozumiem, że straże miej-

skie, bo one są strażami gminnymi, nie mają takiego 
uprawnienia. Tego dotyczy moje pierwsze pytanie.

I drugie. Pan wspomniał o organie wydającym kon-
cesję czy zezwolenie w starostwie. Czy w takim razie 
tego rodzaju naruszenie może być związane nie z wy-
konywaniem bezpośrednio usługi transportowej, ale np. 
z bałaganem w bazie, z bałaganem w dokumentacji? Czy 
tego typu zjawiska również mogą przyczynić się do nało-
żenia takiej klauzuli i zabrania tego certyfikatu? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o załącznik, to są 

konkretne kary za konkretne przewinienia i za kon-
kretną ich wagę. To są konkretne kwoty za konkretną 
wagę. Jeżeli to jest bardzo poważne naruszenie, to jest 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Jeżeli można, to ja bym to jeszcze rozszerzył. To 

są GITD, Policja, organy skarbowe, Straż Graniczna, 
ale również starosta, który wydaje pozwolenia, może 
wszcząć taką procedurę utraty dobrej reputacji czy 
ewentualnie ukarania danego przewoźnika, zarzą-
dzającego lub kierowcy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, mam pytanie związane z kontrolą 

masy pojazdu. Czy my mamy dostosowane do tego 
możliwości kontrolne? Bo my raczej kontrolujemy na-
cisk na oś. Czy coś się zmieniło w tym zakresie? Może 
tylko opisówka się zmieniła, a formy kontroli zostają 
stare? Czy będziemy kontrolować masę pojazdów, czy 
będziemy kontrolować nacisk na oś? Bo nacisk na oś 
chyba prościej skontrolować. Można to przenośnym 
sprzętem zrobić, a w przypadku masy musimy mieć 
stacjonarne wagi. Pytanie, czy my w ogóle mamy 
takie wagi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Jeżeli o to chodzi…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę.)
…to nadal jednak kontrolujemy nacisk na oś, choć 

oczywiście przewoźnicy chcieliby, żeby kontrolować 
masę całkowitą. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wyglą-
da. Pracujemy nad tym z przewoźnikami i być może 
kiedyś ulegnie to zmianie, ale dzisiaj kontrolujemy 
nacisk na oś.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, tylko 
jedno.)

Tak. Proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie trzeba będzie do 

tego robić żadnych inwestycji, czyli np. budować no-
wych wag w punktach kontroli?)

Nie, moim zdaniem nie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.
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(podsekretarz stanu M. Chodkiewicz) u nas też musimy te kary zwiększyć, czy wynika to 
z czego innego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Nie, Panie Senatorze, główną przyczyną pod-

wyższenia niektórych kar była taka przesłanka: żeby 
przewoźnikowi nie opłacało się nie działać zgodnie 
z przepisami, bo kara jest stosunkowo niewielka, a on 
ma takie pieniądze za przewóz, że może zaryzyko-
wać tę karę, pal go sześć. To było kanwą, przyczyną 
podniesienia kar.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, czy te ok. 3 tysięcy euro łącznej 

kary, która może dotknąć czy – inaczej powiem – któ-
rą mogą nałożyć organa w Polsce, to nie jest jednak 
za mało? Pytam, ponieważ według mojej oceny nasi 
sąsiedzi ze Wschodu przeładowują samochody cięża-
rowe. I to będzie tak, że oczywiście Polak w Polsce… 
to znaczy każdy w Polsce, nie tylko Polak, zapłaci 
do 3 tysięcy euro kary łącznej – to może być 5 razy 
– czyli 12 tysięcy… No, zapłaci 12 tysięcy. A jak 
w Niemczech nasz kierowca zostanie złapany, to za-
płaci do 200 tysięcy euro. Tak? Czy pan nie uważa 
więc, że ta kara jest jednak za mała?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Jeżeli można…
Panie Marszałku, my oczywiście chcielibyśmy, 

żeby te kary były wyższe. Był jednak taki opór śro-
dowiska, mówiono, że oto pan minister Chodkiewicz 
jest grabarzem polskich przewoźników… No, i to jest 
jakby pewien… Nie można powiedzieć, że to kon-
sensus, ale te kary są w miarę dostosowane do moż-
liwości, do zarobków polskich przewoźników, do ich 
marży, do tego, co zarabiają. Tak że oczywiście…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze…)
…chciałoby się więcej, no ale…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, lobbing zwyciężył.
Proszę mi powiedzieć… Czy pan może powie-

dzieć, jak wyglądają te przekroczenia w tej chwili, 
jeżeli chodzi o pochodzenie… To znaczy z jakich 
krajów pochodzą kierowcy i przewoźnicy? Czy fak-
tycznie jest tak, jak ja mówiłem, że w kwestii tego 
typu wykroczeń dominują kierowcy zza wschodniej 
granicy, nasi sąsiedzi? Czy to Polacy dominują? Jak 
to wygląda?

to tak zakwalifikowane i jest to bardzo precyzyjnie 
opisane. Tak że tutaj nie mogą…Oczywiście straże 
miejskie nie mają prawa karać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Potem pan 

senator Florek.)
Panie Ministrze, właśnie w tym kontekście chcę 

kontynuować pytanie kolegi senatora Jackowskiego. 
Proszę powiedzieć, czy ten katalog… Jak rozumiem, 
jest sankcja finansowa, 12 tysięcy, jak pan powiada, 
jest to maksymalna łączna kwota kary. A gdy prze-
woźnik dopuszcza się pewnego przewinienia raz, po-
tem drugi raz, trzeci, piąty, to stale płaci, stale podlega 
karze grzywny czy też jest sankcja w postaci utraty 
certyfikatu, czyli de facto utraty możliwości świad-
czenia określonej usługi transportowej. W którym 
momencie następuje utrata koncesji na świadczenie 
danej usługi? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Gdy dany przewoźnik przekroczy konkretną licz-

bę wykazanych tu przewinień, to może utracić tzw. 
dobrą reputację, co się wiąże z utratą koncesji na prze-
wóz, usługi transportowe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Ja wrócę, Panie Ministrze, do tych kar, do wysoko-

ści kar, bo ważne jest to, żeby kara była nieuchronna 
i żeby ją oczywiście zapłacić. Dlaczego państwo pod-
nosicie wysokość tych kar? Czy jedynym argumen-
tem jest to, co pan powiedział, że w innych krajach 
Unii Europejskiej są one większe, w związku z tym 
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zmieni. Dane co do tego dopiero do nas spłyną. No, 
dzisiaj właściwie takich danych nie posiadamy. Tak 
że… Jednak standardy są i w tym momencie może-
my już stosować jednolite standardy w odniesieniu 
do wszystkich przewoźników, którzy znajdują się na 
terenie naszej Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Florek. Proszę uprzejmie.

Senator Piotr Florek:
To w takim razie będzie ostatnie pytanie.
Chodzi o tę sprawę zmiany odpowiedzialności 

wykroczeniowej na odpowiedzialność administracyj-
ną. Czy mógłby pan to szerzej przedstawić, jeszcze 
troszeczkę to rozwinąć?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Tak. Generalnie chodziło właśnie o to, żeby można 

było karać wszystkich, to znaczy i przedsiębiorców 
polskich, i przedsiębiorców zagranicznych, bo gdy to 
było w trybie wykroczeniowym, to, że tak powiem, 
wymykali nam się przedsiębiorcy zagraniczni. To jest 
tu jakby główna zasada. Ale tryb administracyjny 
pozwala również odwołać się od decyzji administra-
cyjnej – prawda? Tak że to jest takie troszkę bardziej 
demokratyczne podejście, czyli: mimo że zostałeś, 
bracie, ukarany, zawsze możesz się odwołać i starosta 
może skutecznie odstąpić od wymierzenia kary.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: Dziękuję pięknie.)
(Senator Piotr Florek: Nikt się nie zapisał do…)
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.

Poproszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Komunikat. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji poświęcone rozpatrzeniu usta-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Moim zdaniem jest mniej więcej tak, jeżeli chodzi 

o polskich kierowców i tych zza wschodniej granicy 
– których słusznie pan marszałek, że tak powiem, 
zlokalizował, bo to właściwie główni przedsiębior-
cy, którzy poruszają się po polskich drogach… Bo 
transport, jeżeli chodzi o kierowców niemieckich czy 
francuskich, holenderskich, jest stosunkowo niewielki 
w Polsce. Tak że głównie to ci wcześniej wskazani te 
wykroczenia popełniają. A tych wykroczeń są setki 
tysięcy. Główny inspektor transportu drogowego, bo 
od niego mamy najlepsze dane, stwierdza takich wy-
kroczeń bardzo dużo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
To bardzo ciekawy wątek, ten, który zainauguro-

wał pan marszałek Borusewicz. Ja chciałbym zapytać 
w tym kontekście, Panie Ministrze, czy nie ma tu 
podwójnych standardów. Czy nie jest tak, że prze-
woźnicy np. zza wschodniej polskiej granicy, świad-
czący usługi transportowe na polski rynek, w sposób 
świadomy, z premedytacją, mając świadomość bardzo 
niskiej sankcji, łamią te przepisy – oczywiście wkal-
kulowując to i otrzymując większą gratyfikację od 
tego, który zleca tę usługę transportową – a zupełnie 
inne standardy przyjmują, kiedy ten transport docelo-
wo odbywa się… gdy transportowany towar przewozi 
się np. do Niemiec, Hiszpanii, Portugalii czy przez 
terytorium Francji, Niemiec itd.? Czy nie robią tego 
w sposób właśnie przemyślany?

Analogiczna sytuacja dotyczy naszego rynku kra-
jowego. Czy nie jest tak, że firmy świadczące usługi 
na terytorium państwa polskiego też świadomie, ma-
jąc świadomość tych sankcji, przekraczają te stan-
dardy, a gdy przewożą dany towar np. do Francji, to 
zupełnie inaczej do tego podchodzą? Czyli to chodzi 
o podwójne standardy. Czy prowadzicie państwo w tej 
sprawie badania? I w jaki sposób ewentualnie można 
temu zjawisku zapobiegać? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Ja chciałbym powiedzieć, że ustawa zmienia jak-

by podejście do karania przewoźników z zagranicy. 
Myśmy w trybie wykroczeniowym nie mogli sku-
tecznie karać przewoźników zagranicznych, ale to się 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator sekretarz W. Sługocki) Chwileczkę! No, Panie Marszałku, jestem sena-
torem…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, do-
brze…)

Dopuścił mnie pan do głosu, a teraz pan mi prze-
rywa?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
…Aby ten swój wniosek zmienił i skierował ten 

projekt ustawy w celu procedowania do Komisji 
Ustawodawczej. Taką propozycję pozwala mi przed-
stawić art. 48 Regulaminu Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, Panie Senatorze, tylko że nie w tym momen-

cie, ponieważ ja… Panie Senatorze, przepraszam bar-
dzo. Czy pan zgłosił głos sprzeciwu?

(Rozmowy na sali)
No nie. Ja nie rozumiem tego jako głosu sprze-

ciwu.
(Senator Jan Rulewski: Wobec wprowadzenia do 

porządku obrad…)
Dobrze, ale proszę… No, Panie Senatorze, dobrze 

by było, gdyby pan bardziej precyzyjnie określił swój 
wniosek. To było nieprecyzyjne i niezgodne z regu-
laminem. Pan nie wyraził głosu sprzeciwu, tylko…

Pan marszałek Borusewicz…
(Senator Jan Rulewski: Mogę złożyć…)
Później może pan taki wniosek złożyć, Panie 

Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze. W takim razie…)
Ale to później, no przecież… No, szóstą kadencję 

pan jest w parlamencie.
(Senator Jan Rulewski: Trzecią.)
Trzecią. A ja myślałem, że już sześć.
(Głos z sali: Dłuży się…)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ja zgłaszam sprzeciw.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście, 

dobrze.)
Ale proszę mi pozwolić uzasadnić.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście. 

3 minuty może pan marszałek wykorzystać.)
Zgłaszam sprzeciw w związku z procedowaniem, 

które odbywa się nad tą ustawą. Dzisiaj uchwalił ją 
Sejm, a w tej chwili, po 2 godzinach, ma uchwalić ją 
Senat. Zdaje się, że także dzisiaj ma ją podpisać pan 
prezydent, ale to już jego sprawa…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, to już…)
…zaś sprawą Senatu, pana marszałka i nas wszyst-

kich jest dbanie o to, aby Senat był traktowany po-
ważnie. I to jest pierwsze kilka zdań uzasadnienia, 
to po pierwsze.

wy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
odbędzie się 27 czerwca, czyli dzisiaj, 15 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ogłaszam godzinną przerwę, do 13.10, godzina 

i 4 minuty.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 06  

do godziny 13 minut 48)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Głos z sali: Jeszcze druku nie ma.)
Nie ma druku jeszcze, więc ogłaszam przerwę do 

godziny 14.00. Dobrze? 12 minut, do godziny 14.00.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 48  

do godziny 14 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo państwa proszę o zajęcie miejsc.
Zgodnie z zapowiedzią proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz usta-
wy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu szóstego porządku obrad.

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

(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw.)
Tak? Pan senator się sprzeciwia…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
…zgłasza sprzeciw.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie trzeba być senatorem Janem Rulewskim czy 

jakimkolwiek senatorem – nikomu nie ujmując – żeby 
uznać, że tryb pracy przyjęty w naszej Izbie, polegają-
cy na ekstraordynaryjnym rozpatrywaniu ustaw, stał 
się regułą. Proszę pana marszałka, aby swój wniosek 
zmienił w ten sposób, iż…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, Panie 
Senatorze…)



20
62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Borusewicz) (Głosy z sali: Bez trybu.)
(Senator Jan Rulewski: W formie „senator”.)
Dobrze.
Proszę, Panie Senatorze. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połówkowe przeprosiny dla pana. Jeśli uprze-

dzałem głosowanie nad pańskim wnioskiem, to 
tylko z tej racji, żeby Izba miała pełną świado-
mość, nad czym głosuje. Mój wniosek zmierza do 
tego, aby w trybie art. 48, jeszcze przed rozpa-
trzeniem sprawozdania Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, skierować ustawę przy-
jętą przez Sejm do Komisji Ustawodawczej i rozpa-
trywać tę ustawę po przedstawieniu 2 sprawozdań 
– i tu uzupełniam – nie tak jak pan powiedział, 
czyli jako punkt szósty, tylko jako punkt dwudzie-
sty czwarty, na końcu posiedzenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja wyrażam głos sprzeciwu.
Głosujemy nad wnioskiem formalnym pana sena-

tora Rulewskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 20 było za, 53 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Wniosek pana senatora Rulewskiego został od-

rzucony.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 883, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 883 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Andrzeja Mioduszewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Głos z sali: Głosowanie będzie bezpośrednio 
po…)

Pani prosi, abym przypomniał to, o czym już 
mówiliśmy. Głosowanie będzie przeprowadzone 
bezpośrednio po zakończeniu tego punktu, a je-
śli będą poprawki – natychmiast po posiedzeniu 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Po drugie, nie ma, Panie Marszałku, przedstawi-
ciela rządu…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest.)
Jest?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest, obserwuje 

przez…)
Gdzie?
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest na terenie 

Senatu, jest.)
Dobrze, inaczej: nie ma na sali przedstawiciela…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale będzie. 

W tym momencie, w którym będzie miał być, to bę-
dzie.)

Ale nie ma…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Będzie pan 

premier – tu pana uspokajam.)
Rozumiem. Nie ma przedstawicieli IPN, nie ma 

przedstawiciela prezydenta, nie ma ministra spra-
wiedliwości, który prowadzi tę ustawę i doprowa-
dził do takiej sytuacji, że rząd musi się wycofywać 
z tej ustawy rakiem. W związku z tym zgłaszam 
sprzeciw co do wprowadzenia tej ustawy w takim 
trybie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chcę powiedzieć, poinformować i pana marszałka, 

i państwa, że wszystkie nasze czynności są absolutnie 
zgodne z regulaminem. Na to regulamin zezwala, nic 
nie jest w tej chwili łamane. To tylko tyle.

Poddaję w takim razie mój wniosek pod głoso-
wanie.

Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad 
o punkt: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o od-
powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu szóstego porządku obrad, czyli 
za chwilę?

Bardzo proszę, głosujemy.
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 54 było za, 19 – przeciw. 

(Głosowanie nr 3)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, można?)
Może pan w każdej chwili, Panie Senatorze, zgło-

sić ten wniosek. Zgłasza pan jakiś wniosek?
Bardzo proszę. W jakim trybie pan się teraz wy-

powiada?
(Senator Jan Rulewski: Art. 48 regulaminu.)
W jakiej formie pan się wypowiada?
(Senator Władysław Komarnicki: Bez trybu.)
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oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

skano żadnego konsensusu, ani ta ustawa nie była 
trafiona. I nie jest to, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
tylko zdanie opozycji. Przedstawiciele rządu licznie 
pchali się do kamer telewizyjnych i radiowych mi-
krofonów, by ogłosić, że oni z tą ustawą nie mają nic 
wspólnego. Podam 2 przykłady. IPN mówił: nas tam 
nie było. Choć ustawa jest o IPN. Będzie omawiane 
sprawozdanie, myślę, że potwierdzi to pan prezes 
Szarek. No i nieoczekiwanie pan minister Jaki odże-
gnywał się od ustawy. Wobec tego powstało pytanie, 
czy w Polsce jest jakikolwiek rząd. Chyba jakaś nie-
widka. Bo kto jest autorem tej ustawy? Odnalazł się 
pan prezydent, by skierować tę ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, aczkolwiek asekurując się innymi 
argumentami, mówiąc, że tak naprawdę to on jest za 
tą ustawą, tylko że musi ją skierować do Trybunału 
Konstytucyjnego. I obecnie mamy sytuację, jeśli 
nie prawną… Bo tego na posiedzeniu komisji pan 
senator Mamątow nie pozwolił stwierdzić, ograniczył 
w sposób więcej niż mechaniczny dyskusje 
i procedowanie nad tą ustawą. Nie jesteśmy w stanie 
określić, czy słuszne jest nasze prawo antycypowania 
rozstrzygnięcia co do tej ustawy, gdy pan prezydent 
– władza wykonawcza – postanowił ją oddać pod 
kontrolę władzy sądowniczej, czyli Trybunału 
Konstytucyjnego. Moje doświadczenie w kontaktach 
z obywatelami podpowiada, że wszędzie tam, gdzie 
coś jest w sądzie, to nawet poseł, choćby się nazywał 
suwerenem całego narodu, nie ma prawa ingerować. 
Zatem rozumowanie nasze zmierza do tego: pozwól-
my trybunałowi – choćby temu trybunałowi, choćby 
takiemu trybunałowi, choćby takiej pani prezes, bo 
ona legitymuje te prace – rozpatrzyć… spełnić wolę 
prezydenta, głowy państwa, i dopełnić obowiązku 
Trybunału Konstytucyjnego.

Drugie zagadnienie jest może ważniejsze, poli-
tyczne. Ustawa wywołała niesamowitą ilość emocji. 
Za granicą były to emocje negatywne, zdecydowanie 
negatywne, ale w Polsce też podzieliła ona opinię 
publiczną, jest to fakt obiektywny. Nie będę opowia-
dał się w tym momencie, po czyjej stronie stoję, nie-
mniej jednak to wszystko wywołało emocje. I dobrze 
by było, żeby ci, którzy doświadczali tych emocji, 
których rozpierały… Domy, mieszkania może po-
dzielone… Dobrze by było, żeby oni się dowiedzieli, 
dlaczego rząd polski dokonuje takiej gwałtownej wol-
ty, takiej gwałtownej zmiany. No, interesy państwa 
polskiego są szerokie. Jednakże, jak powiedziałem, 
tembr tej dyskusji był nie tylko, że tak powiem, głę-
boki i szeroki, ale może również był istotny, bo do-
tyczył tego, że pod adresem Polski padły oskarżenia 
o współuczestnictwo w Holocauście, wraz z konse-
kwencjami, o tym nie będę mówił. W tej sytuacji, 
w której również podczas posiedzenia komisji nie 
było autorów tej ustawy, krytyków tej ustawy ze stro-
ny rządowej, senatorowie Platformy Obywatelskiej 

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące 
uchwalonej przez Sejm w dniu 27 czerwca 2018 r. 
ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialno-
ści podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. „Wysoki Senat uchwalić raczy załączony 
projekt uchwały” – taka jest decyzja komisji.

Proszę państwa, Panowie Senatorowie, ustawa do-
konuje korekty, która powoduje odstąpienie od części 
przepisów karnych. Celem jest tu oczywiście obrona 
dobrego imienia Polski. Ten cel pozostaje bez zmian.

W trakcie prac komisji Biuro Legislacyjne nie 
zgłosiło żadnych zastrzeżeń legislacyjnych. Na po-
siedzeniu komisji oczywiście trwała dyskusja, która 
koncentrowała się głównie wokół wniosku opozycji 
o odrzucenie ustawy z powodu braku czasu na zapo-
znanie się z materiałami i z powodu braku przedstawi-
cieli IPN. W zasadzie była to taka trochę destrukcyjna 
dyskusja.

(Senator Kazimierz Kleina: Jaka?)
Były też zarzuty, że ustawa dotycząca IPN jest 

w Trybunale Konstytucyjnym. Jednak tutaj przed-
stawiciel rządu przedstawił stanowisko, że ustawa, 
która jest w Trybunale Konstytucyjnym, nie koliduje 
z procedowaną dzisiaj ustawą.

Zapisy cywilnoprawne pozwalają IPN walczyć 
o dobre imię narodu polskiego. Ta ścieżka jest bardziej 
skuteczna od zapisów zawartych w art. 55, który w tej 
chwili usuwamy.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
bez zastrzeżeń.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Sprawa ma się tak, jak każdy widzi i słyszy. I każ-

dy słyszał nieustanny potok skarg pod adresem par-
lamentu, rządu, że w zeszłym roku w warunkach 
dyktatu – a szczególnie miało to miejsce w Senacie 
– uchwalono ustawę, w sprawie której rzekomo po 
wielu latach pracy uzyskano konsensus polityczny, 
po czym wybuchł granat, okazało się, że ani nie uzy-



22

62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

(senator sprawozdawca J. Rulewski) Przekonałem, Panie Marszałku. Dziękuję, że pan 
poświęcił uwagę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Nie przerywa-

łem panu, bo chcę być osobą kulturalną, grzeczną 
i dobrze wychowaną. Nie przerywałem i nie będę 
komentował.

Witam na posiedzeniu premiera rządu, pana 
Mateusza Morawieckiego. Witamy pana. (Oklaski)

Pan premier chciał w tej chwili zabrać głos. 
Bardzo proszę, Panie Premierze, o zabranie głosu.
(Głos z sali: A pytania do sprawozdawców?)
Panie Senatorze, proszę to przeczytać i później 

zadawać pytania… Dobrze? To się nazywa regula-
min. Pan premier w każdej chwili może zabrać głos 
i korzysta z tej możliwości.

(Głos z sali: Nasz premier…)
Wasz premier nigdy nie korzystał, bo ani razu nie 

był w Senacie.
Bardzo proszę, Panie Premierze.
(Senator Kazimierz Kleina: Jaki „wasz premier”?)
Z Platformy.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanowni Państwo!
Mamy oczywiście w kontekście tej ustawy do czy-

nienia z wieloletnimi zaniedbaniami, z wieloletnimi 
nawykami myślowymi na Zachodzie, na Zachodzie 
i na Wschodzie, ale przede wszystkim liczymy się 
z tymi opiniami zachodniego świata demokratycz-
nego, które w sposób bardzo niesprawiedliwy trak-
tują sprawę polską, podchodzą do Polski, do polskiej 
historii i do prawdy historycznej. Podejmując ten te-
mat w bardzo poważny sposób 2 lata temu, tworząc 
nowe instytucje, które mają z tym walczyć, bardzo 
często z kłamstwem historycznym, z półprawdami, 
nieprawdami, przeinaczeniami… Jednym z tych dzia-
łań było również podjęcie się reformy ustawy o IPN. 
Ona składała się z kilku różnych zmian, kilku róż-
nych nowych propozycji legislacyjnych; należą do 
nich zmiany zarówno w obszarze prawa karnego, jak 
i prawa cywilnego.

W realiach dzisiejszego świata, wobec wielu dys-
kusji, również bardzo gorących dyskusji, dyskusji, 
które jednocześnie – wyraźnie to widzimy – po-
budziły zainteresowanie tematem polskim czy, jak 
to dawniej się mówiło, sprawą polską… Bo to jest, 
Szanowni Państwo, sprawa polska. Honor Polski, 
obrona polskiego imienia to jest sprawa polska tak 
samo ważna jak bezpieczeństwo Polski. I my, przy-
wołując te nowe przepisy w obszarze prawa cywil-

stawiali słuszny wniosek formalny, ale, jak widzę, 
jest taka choroba PiS-u, żeby wszystko, co nieprzy-
jemne, co przypomina drapanie się od pcheł, utykać 
w przestrzeni czasowej. 

Tak, Pani Senator, my obradujemy – proszę to 
przyjąć do wiadomości – niejako w czasie ujem-
nym, bo jeszcze w Sejmie grzała się ta ustawa, a już 
pan marszałek zadecydował, a teraz potwierdził, że 
można ją wprowadzić, bo już jest znany wynik, jeśli 
chodzi o przyjęcie tej ustawy. Czy to nie jest czas 
ujemny? A gdzie jest ten suweren, który ma prawo 
chociaż wiedzieć, dlaczego rząd… co jest przyczyną 
tej gwałtownej zmiany, gwałtownego skrętu, że tak 
powiem? Oczywiście słusznie pan senator Zientarski 
podkreśla, że pani godność, Pani Senator, wymaga 
tego, żeby chociaż pani głos, za lub przeciw – myślę, 
że będzie to głos za – szanować, żeby pani mogła 
chociaż zredagować wypowiedź pozytywną dla tej 
ustawy. My takiej możliwości nie mieliśmy. Nie miała 
też takiej możliwości instytucja podatnika polskiego, 
jaką jest Biuro Legislacyjne Senatu, które nie było 
w stanie sporządzić jakiejkolwiek opinii, nawet do-
tyczącej kwestii gramatycznych.

Tych parę argumentów przemawia za tym, żeby 
nie przyjąć wniosku pana senatora Martynowskiego, 
skądinąd senatora od rutynowego zgłaszania wnio-
sków o przyjmowanie wszystkich ustaw i rozwiązań 
bez poprawek. Właśnie, bez poprawek. Mimo tego 
faktu, którym obrażano senatorów, obrażano insty-
tucję Senatu – przykro to powiedzieć, bo to jest głos 
kierowany pod pańskim adresem, Panie Marszałku, 
gdyż pan marszałek jest zobowiązany do obrony 
poprawności i rzetelności pracy tego Senatu – tzw. 
opozycja, chociaż nie tylko opozycja, bo senator 
Napieralski nie należy do Platformy Obywatelskiej, 
zgłaszała konstruktywne rozwiązania, nie odrzucała 
tego projektu, chciała debaty, zgłaszała poprawki po 
to, żeby uniknąć drugiego niemalże skandalu, żeby 
być może uzyskać konsensus w tej sprawie, a jeśli nie 
uzyskać konsensusu, to wytknąć wszystkie te rzeczy, 
które mogą kłaść się na tym cieniem.

Panie Marszałku, praca pana marszałka, praca 
przewodniczącego komisji, wsparta rzeczywiście 
jednogłośnie przez państwa senatorów z PiS, przede 
wszystkim obraża nas, czyni nas, ten Senat, niemym. 
Ale, jak później dowiodę, powoduje to, że tak ważne 
sprawy, wskazane w art. 5 konstytucji, w którym to 
rząd Polski… przepraszam, państwo polskie, no ale 
i rząd, zobowiązuje się do ochrony dorobku narodo-
wego, tradycji… Państwo w tej sprawie wywiesili 
białą flagę. I stąd uzasadniony jest wniosek, żeby nie 
przyjmować wniosku pana senatora Martynowskiego 
i PiS.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Przekonał pan?)
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(prezes M. Morawiecki) (Senator Marek Borowski: Właściwy, właściwy.)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

nie przeszkadzać.)
…nie zareagował w sposób właściwy, Szanowni 

Państwo.
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Marszałku, proszę nie przeszkadzać…)
W moim rozumieniu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …i nie doci-

nać.)
…tak jak tę sytuację…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Marszałku, zwracam panu uwagę, proszę nie 
przeszkadzać.)

…tak jak tę sytuację wówczas bardzo szczegóło-
wo przeanalizowałem, uważam, że nie zareagował 
w sposób właściwy. Ponieważ jedyną właściwą re-
akcją było wyjście z sali wtedy, kiedy sponiewierana 
została pamięć o Polsce i honor Polaków z czasów 
II wojny światowej. Podobnie zresztą było z wypo-
wiedzią szefa FBI.

I my dzisiaj zdecydowaliśmy się – i prosimy całą 
Wysoką Izbę o wsparcie – skorzystać czy korzystać 
przede wszystkim ze ścieżki cywilnoprawnej. Zresztą 
wydawca jakiejś gazety zachodniej prędzej się za-
stanowi nie nad tym, czy z powodu ustawy o IPN 
znajdzie się w jakimś momencie w tarapatach, w ko-
lizji z polskim prawem karnym, tylko czy będzie 
musiał zapłacić odszkodowanie 50 czy 100 milio-
nów dolarów czy euro, bo taki pozew możemy teraz 
kierować. Bo te przepisy z rozdziału 6c, rozdziału 
o obronie dobrego imienia Rzeczypospolitej, my nie 
tylko zostawiamy w ustawie o IPN, my deklarujemy 
tutaj, że chcemy doprowadzić – oczywiście poprzez 
instytucję, która została do tego upoważniona; jedno-
cześnie został tam wprowadzony zapis o możliwości 
zasądzenia kar, bo jego brakowało wcześniej, brak 
tego zapisu blokował realne wyroki sądów – do rze-
czywistych wyroków w tych sprawach, które będą 
teraz dużo łatwiejsze do udowodnienia. Będą dużo 
łatwiejsze do udowodnienia także z tego powodu, że 
w dialogu z naszymi partnerami, również partnerami 
izraelskimi, będziemy przedstawiać światu wspólnie 
tę prawdę historyczną, z bardzo mocnym głosem nie 
tylko polskim, ale również głosem amerykańskim 
i nie tylko.

To jest prawo, które ma wymiar międzynaro-
dowy i my na te realia międzynarodowe musimy 
i chcemy odpowiadać. Po prostu rzeczywiście doj-
rzałe państwo wyciąga wnioski i potrafi też zmody-
fikować swoją linię. A jednocześnie ja mam pełne 
przekonanie po tych równych 5 miesiącach często 
bardzo szorstkiego dialogu z naszymi partnerami, 

nego i prawa karnego, chcieliśmy przede wszystkim 
opinię publiczną, światową pobudzić do obiektywne-
go myślenia o rzeczywistych losach Polski w czasie 
II wojny światowej, do przemyślenia kwestii prawdy 
historycznej tamtych czasów. Musimy oczywiście 
przekopać się przez 70 lat różnych błędów, milcze-
nia w tej kwestii, a przede wszystkim narracji dużo 
silniejszych państw, naszych sąsiadów, państw, które 
narzuciły światu swoją narrację. I tak znaleźliśmy się 
w punkcie, w którym… Ja czasami, jak się budziłem, 
to myślałem, że śnię. Otóż na różnych spotkaniach, 
rok czy 5 lat temu, proszono mnie, żebym się… Mnie, 
ale oczywiście pars pro toto; mam na myśli również 
szereg innych gremiów, których byłem członkiem. 
Proszono więc, żebyśmy się przyznali, że Polacy 
byli również sprawcami monstrualnych niemieckich 
zbrodni, monstrualnych nazistowskich zbrodni. To 
jest rzecz absolutnie niebywała, której zdecydowali-
śmy się przeciwstawiać ze wszystkich możliwych sił.

Jednym z elementów tego – oprócz wprowadzenia 
nowych lekcji historii, lekcji o Holocauście, oprócz 
wielu działań o charakterze kulturowym, na polu 
kultury, typu nowe muzea, wzmocnienie polskiej rze-
czywistej, prawdziwej narracji historycznej – jednym 
z tych działań była również ustawa o IPN. I przez 
tych kilka miesięcy doświadczyliśmy czegoś nieby-
wałego, i nie mówię tego wyłącznie w negatywnym 
rozumieniu tego słowa. Otóż zauważyliśmy, że z jed-
nej strony ogromnie wzrosła świadomość sprawy 
polskiej, świadomość wagi naszej narracji, prawdy 
historycznej, o którą chcemy się ubiegać, o którą 
chcemy walczyć. A taki głównie cel przyświecał 
nam wtedy, 5 miesięcy temu, i taki cel przyświeca 
nam również dzisiaj. No, z jednej strony wzrosła ta 
świadomość, a z drugiej strony spotkaliśmy się z falą 
niechęci, z falą nienawiści, która jednak uświadomiła 
bardzo wielu ludziom na świecie, nie tylko w Polsce, 
jaka jest ta prawda historyczna. Bo oprócz różnego 
rodzaju twitterowych i internetowych zdarzeń, gdzie 
były próby amplifikacji np. sformułowania „polskie 
obozy śmierci”, wszyscy politycy, z którymi się teraz 
spotykam, przyznają coś, co jeszcze do niedawna 
wcale nie było takie oczywiste: że nie było nigdy 
polskich obozów śmierci, że nie było nigdy polskich 
obozów koncentracyjnych… Kiedy prezydent Obama, 
amerykański prezydent, powiedział „polskie obozy 
śmierci”…

(Senator Piotr Zientarski: Oj, przejęzyczył się…)
…to polski ambasador nie zareagował, podobnie 

kiedy szef FBI…
(Senator Marek Borowski: Zareagował.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

bardzo proszę…)
Nie zareagował w sposób właściwy…
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(prezes M. Morawiecki) Celem naszym jest prawda historyczna, a prawda 
historyczna nie powinna dzielić Polaków. Ja wiem, że 
nasze losy są bardzo zawiłe. Łącznie 45 lat komuni-
zmu nam tego nie ułatwia, ale w przypadku obrony 
prawdy historycznej, w przypadku obrony tego, jak 
wyglądała rzeczywistość i jakie były realia czasów 
wojny, w przypadku obrony honoru polskiego, nie 
waham się użyć tak ważkich słów. Proszę Wysoką 
Izbę o poparcie dla tych zmian w tych dzisiejszych 
okolicznościach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Premierze, czy pan jest gotów odpowie-

dzieć na kilka pytań? Bo my mamy taką formułę 
tutaj, w Senacie, że odpowiada się na pytania. Tak? 
Jeśli pan premier nie ma nic przeciwko temu, to bar-
dzo proszę.

Czy ktoś z pań i panów…
(Senator Piotr Zientarski: Są pytania.)
Są pytania, tak. No, obecnie senatorowie mogą…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, ja 

w sprawie formalnej. Nie dokończyłem i Wysoka Izba 
nie mogła wysłuchać sprawozdania komisji w postaci 
zadawania pytań…)

Panie Senatorze, odbieram panu głos, bo pan mówi 
w tej chwili zupełnie nielogicznie.

(Senator Jan Rulewski: …Bardzo ważna postać, 
ale tutaj Senat rządzi, a nie administracja państwowa.)

Panie Senatorze, bardzo proszę zapoznać się z re-
gulaminem. Jak pan się zapozna, to proszę zabierać 
głos.

Kto z pań i panów chce zadać pytania? Pierwszy 
był pan marszałek Borusewicz.

Przypominam, że pytania mają dotyczyć wyłącz-
nie kwestii, które odnoszą się do ustawy, i że nie mogą 
one trwać dłużej niż minutę.

A pana premiera prosimy o zajęcie miejsca przy 
mównicy. Dobrze? Bardzo proszę.

Proszę bardzo, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Poczekam, aż pan premier zajmie swoje miejsce.
Panie Premierze, mam 2 pytania. Po pierwsze, 

jak wyglądały negocjacje z Izraelem i Stanami 
Zjednoczonymi? I czy ta zmiana, którą rząd wprowa-
dza, wystarczy do poprawy stosunków, które popsuła 
ta ustawa o IPN? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Dlaczego tam nie ma żadnych 
zmian dotyczących penalizacji w kontekście sprawy 
nacjonalizmu ukraińskiego? Nacjonalizm ukraiński 
jest penalizowany od roku 1925 do 1950. Różne były 
sytuacje w tym czasie, w tym periodzie – faktycz-
ne i prawne. Była Polska, która walczyła z nacjo-

że jesteśmy nie tylko na dobrej drodze do podnie-
sienia świadomości – to już się stało – podniesienia 
wiedzy o tym, jaka była prawda historyczna czasów 
II wojny światowej, lecz także jesteśmy na dobrej 
drodze do czegoś jeszcze trudniejszego, a miano-
wicie do zrealizowania naszych postulatów, że nie 
wolno również na arenie międzynarodowej kłamać, 
przedstawiać przeinaczeń dotyczących odpowie-
dzialności i współodpowiedzialności za monstru-
alne niemieckie zbrodnie – niemieckie i sowieckie, 
ale jeśli chodzi o Holocaust, to akurat wyłącznie 
niemieckie zbrodnie – II wojny światowej. I temu 
przyświecają tamte zmiany, temu również przyświe-
cają te zmiany. Taka była mądrość etapu… Przez 
ostatnie 2 lata zrobiliśmy bardzo dużo dla poprawy 
świadomości wokół sprawy polskiej, tak to jeszcze 
raz nazwę.

I stąd właśnie te modyfikacje, które Wysokiej Izbie 
chciałbym zaproponować i o wsparcie których chciał-
bym poprosić, ta korekta, w sumie z punktu widzenia 
zapisów wcale nie taka istotna, ale z punktu widzenia 
rzeczywistości prawnej, prawnokarnej, dla naszych 
partnerów – zauważalna.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
I w związku z tym ma to znaczenie również w ta-

kim kontekście, że dziś mamy tę sytuację dużo ja-
śniejszą i możemy docierać z naszą argumentacją 
również innymi kanałami i na inne sposoby reagować 
na te nieprawidłowości, które się pojawiały. Nie było-
by, Drodzy Państwo, takiego oświadczenia kanclerz 
Niemiec, ministra spraw zagranicznych Niemiec, 
również innych polityków zachodnioeuropejskich, 
którzy wyraźnie wskazują na winę Niemiec… To 
jest to, co przez 50 poprzednich lat było zamazywane 
słowem „nazistowskie”. Pamiętacie państwo słowo 
„nazistowskie”.

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o po-

wstrzymanie się od komentarzy.)
Przecież to…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To jest bardzo 

nieeleganckie i niegrzeczne.)
(Senator Marek Borowski: No, przyznaję.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To dziękuję 

bardzo.)
(Senator Marek Borowski: Przepraszam, ale nie 

mogłem się powstrzymać.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę się po-

wstrzymać.)
Celem tych zmian jest zatem…
Zbliżam się już do końca. Bardzo dziękuję za 

uwagę, za to, że mam zaszczyt wystąpić tutaj przed 
państwem.
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(senator B. Borusewicz) scu senatora Władysława Komarnickiego, a senator 
Władysław Komarnicki byłby premierem? Co by 
pan powiedział i jak by pan skomentował tak szybki 
termin, tak szybkie procedowanie tej ustawy w tak 
istotnej, tak ważnej dla naszego kraju sprawie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Premierze.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Najpierw do 

pana marszałka Borusewicza odnośnie do tych roz-
mów, negocjacji… Mogę powiedzieć w ten sposób: 
rzeczywiście ja sam byłem zaangażowany w liczne 
rozmowy ze stroną izraelską i stroną amerykańską, 
ale trudno je nazwać negocjacjami, nawet w takim 
potocznym rozumieniu tego słowa, ponieważ w du-
żym stopniu była to walka dwóch narracji. Część 
z tego odbywała się jak najbardziej… no, może nie 
w świetle kamer, ale pamiętacie państwo, że nasz 
zespół pojechał do Izraela, byli tutaj emisariusze izra-
elscy, dyskutowaliśmy na tematy historyczne. Dla 
nas było to absolutnie niebywałe, nie mieściło nam 
się to w głowach, że można traktować Polskę jako 
współwinną Holocaustowi. Nasze rozmowy – pan 
nazwał je negocjacjami – trudne rozmowy dotyczyły 
w dużym stopniu tego, w jaki sposób można przypi-
sywać winę poszczególnych osób całemu narodowi. 
I tutaj doszliśmy do spójnych i jednoznacznych sfor-
mułowań, jednoznacznych uzgodnień, również ze 
stroną izraelską. Strona izraelska przyznaje, że nie 
można przypisywać winy narodowi polskiemu, nie 
można przypisywać winy państwu polskiemu za to, 
co się działo, tylko nielicznym, w indywidualnych 
przypadkach – oczywiście to są tysiące, a może nawet 
więcej niż tysiące, szmalcowników – ludziom, którzy 
w tych strasznych czasach pokazali również swoje 
oblicze mordercze, niedobre. I oni byli Polakami. To 
jest również prawda historyczna. My przecież wiemy, 
że tak było.

Jednak patrząc na to z tej perspektywy, muszę 
powiedzieć, że te bardzo trudne rozmowy – które 
czasami były też wymianą jakichś deklaracji, listów, 
oświadczeń, poglądów, a czasami to były wywiady, 
artykuły, które ministrowie nawzajem wskazywali 
w tym trudnym dialogu, kilkumiesięcznym – rzeczy-
wiście, tak jak pan zapytał, doprowadzą do poprawy 
tych stosunków. Rzeczywiście my dzisiaj wieczorem 
chcemy przedstawić nasze stanowisko, które też po-
każe poważne po naszej stronie wyjaśnienia, w jaki 
sposób… To też na przyszłość, oczywiście, bo to nie 
dotyczy już zmiany tej ustawy – tę zmianę w ustawie 

nalizmem, potem była okupacja sowiecka, potem 
niemiecka, a potem znaleźliśmy się w zupełnie in-
nej sytuacji geograficznej, już po roku 1945. Przede 
wszystkim chcę się dowiedzieć, dlaczego to jest pena-
lizacja od 1925 r.? Czy chodzi o moment przeniesienia 
przez Konowalca siedziby…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, dziękuję bardzo, bo już minął czas.)

…Ukraińskiej Organizacji Wojskowej…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już minął czas.)
…z Pragi do Berlina?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Teraz pan senator Rybicki. 

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, ja chciałbym rozwinąć pytanie 

senatora Borusewicza. Czy jedną z przyczyn nowe-
lizacji ustawy o IPN były pogarszające się stosunki 
polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie, polsko-ukra-
ińskie?

I drugie pytanie. Rząd zapewne monitorował 
opinię publiczną na świecie, redakcje, internet, sieć. 
Jakie były reakcje i skutki wejścia w życie ustawy, 
która penalizowała sformułowania, które mogły ob-
rażać naród polski czy Polskę? I czy te statystyki 
można opisać w jakiś taki czytelny sposób? Ile było 
wejść w internecie, ile pojawiło się artykułów, ile razy 
sformułowania „polskie obozy śmierci” pojawiły się 
w przestrzeni publicznej? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I w tej rundzie jako ostatni pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Premierze, mam 2 pytania.
Pierwsze pytanie – czy mógłby pan wymienić bar-

dzo dokładnie, jaka sytuacja czy jakie wydarzenia 
i zdarzenia na arenie międzynarodowej spowodowały 
zmianę decyzji rządu i wniesienie dzisiejszej ustawy? 
Co dokładnie się wydarzyło w tych relacjach, szcze-
gólnie międzynarodowych, ale również wewnętrz-
nych, że nastąpiła taka nagła i bardzo szybka zmiana?

A drugie moje pytanie jest takie. Ponieważ ten tryb 
jest bardzo, bardzo szybki, na co zwracamy uwagę, 
co by pan powiedział, gdyby pan był dzisiaj na miej-
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(prezes M. Morawiecki) Zjednoczone – jeden z 2 czy 3 najpotężniejszych 
krajów świata, mam nadzieję, że cały czas najpotęż-
niejszy – mają oczywiście mnóstwo spraw w swojej 
agendzie i ta sprawa nie była najważniejsza, choć 
dało się odczuć, że rzeczywiście relacje i poprawa 
stosunków byłyby dużo lepsze, gdyby nie te 2 zapisy. 
Prawda?

Ażeby jednak nie przesadzić i w oparciu o fakty, 
które miały miejsce, pokazać państwu, że nie miało 
to charakteru zasadniczego, przywołam podpisaną 
2 miesiące temu umowę na Patriot, tj. na najnow-
szą technologię tarczy antylotniczej, antyrakietowej, 
pocisków antyrakietowych. Nie byłoby na to amery-
kańskiej zgody, gdybyśmy nadal nie byli przez nich 
traktowani jako jednak wiarygodny sojusznik. Tak 
więc to raczej była rzeczywistość, z którą staraliśmy 
się zmierzyć po to, żeby jak najszerzej otworzyć te 
relacje na najbliższy rok, 2 czy 3 lata.

Pan senator Napieralski pytał o tempo prowadze-
nia tej procedury. Szanowni Państwo, ja ubolewam, że 
nie potrafimy mówić o II wojnie światowej, a zwłasz-
cza… Bo jeszcze mówienie o Armii Czerwonej itd., 
rozumiem, są tu też senatorowie z SLD, czyli spad-
kobierczyni PZPR, to jest pewien kłopot.

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma, nie ma.)
Ale Niemcy…
Nie ma?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie ma.)
(Głosy z sali: Są.)
(Senator Piotr Zientarski: Pomylił się pan.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pomylił się pan.)
(Senator Piotr Zientarski: To w PiS są.)
No, patrzę na pana senatora Napieralskiego, któ-

ry jednak bardzo mi się kojarzy z SLD. Wybaczcie 
państwo, jakoś tak to się działo.

Krótko mówiąc…
(Rozmowy na sali)
Krótko mówiąc, chcę zwrócić uwagę na to, że to 

była malutka dygresja, czasy komunizmu itd. Nie 
o tym teraz rozmawiamy.

Za to II wojna światowa… Szanowni Państwo, 
Wysoka Izbo, przywołam tylko pewien fakt, o któ-
rym będę głośno mówił do końca mojego życia. My 
nie mamy nawet dobrze policzonych ofiar. Bodaj 
ostatni spis z 1938 r. pokazywał, że liczba Polaków, 
przepraszam, liczba obywateli II Rzeczypospolitej 
to 34 miliony 800 tysięcy, do września 1939 r. – ok. 
35,5 miliona mieszkańców, pierwszy spis powojenny 
– 24 miliony mieszkańców. A my podajemy, gdzieś 
czytamy: 3 miliony obywateli żydowskich czy 
przedstawicieli narodowości żydowskiej obywateli 
polskich i 3 miliony Polaków, 1,9 miliona Polaków. 
Ja nie mogę się doliczyć tych Polaków. Nikt mi nigdy 
nie pokazał, że te narodowe spisy, spisy ludności są 
w jakikolwiek sposób, w istotny sposób niepraw-
dziwe. Brakuje 11,5 miliona Polaków. Walczmy 

teraz dyskutujemy – ale naszej interpretacji tego, co 
potem miałoby się potencjalnie zdarzyć.

No i najważniejsza część pana pytania: czy ja wie-
rzę, że to, nad czym dzisiaj debatujemy – pan marsza-
łek zapytał – doprowadzi do normalizacji, do poprawy 
stosunków? Trzeba przyznać, że tak, wierzę, że do 
tego doprowadzi, ponieważ w tym bardzo trudnym 
dialogu, w takim tarciu, z którym rzeczywiście mie-
liśmy do czynienia, my zaznaczyliśmy mocno naszą 
pozycję, podnieśliśmy wiedzę i świadomość tego, 
czym jest sprawa polska, prawda historyczna o Polsce, 
w niebywały sposób. To jest po prostu uzysk, jakiego 
byśmy nie zrobili przez publikację tysiąca książek czy 
filmy z Melem Gibsonem i Johnnym Deppem. Nie 
uzyskalibyśmy takiej korzyści. A jeszcze dodatkowo 
na pewno nastąpi poprawa relacji z Amerykanami, 
bo tutaj też trzeba szczerze przyznać, że paradok-
salnie ten przepis wynikający z reguł prawa karnego 
był nie tylko najbardziej kontestowany, ale on był 
też najtrudniejszy do jakiegokolwiek wyegzekwo-
wania, najtrudniejszy. Oczywiście dzisiaj państwo 
po tej stronie możecie powiedzieć: oj, trzeba było to 
przewidzieć. Ale…

(Głosy z sali: Mówiliśmy o tym.)
Powiem tak. Szczerze powiedziawszy, jasna 

sprawa, może trzeba było tak to wszystko tu pięk-
nie przewidzieć, ale też bez tego, bez wprowadzenia 
tego trudnego punktu nie byłoby tego zwiększenia 
świadomości.

Co do sprawy ukraińskiej, którą też pan marszałek 
Borusewicz podniósł, trudno mi tu mówić, ponieważ 
my dzisiaj w naszych propozycjach nie odnosimy 
się… Widzicie państwo, czego one dotyczą. Ta część, 
jak rozumiem, proces legislacyjny na tym etapie jest 
analizowany przez Trybunał Konstytucyjny. Ja nawet 
nie wiem, czy nie powiem za dużo, mówiąc to, co 
teraz powiem, ale ludobójstwo to na pewno nie miało 
miejsca od 1925 r. Ludobójstwo na Wołyniu, które 
było rzeczą absolutnie straszną, faktem historycz-
nym, strasznym, jeszcze niewystarczająco napiętno-
wanym faktem, okresem historii polskiej, okresem 
tych strasznych stosunków, to głównie rok 1942, lata 
1944–1945, a nie 1925–1950. To jest moje osobiste 
zdanie.

Moja mama urodziła się w 1930 r. w Stanisławowie 
na Pokuciu. Tę historię dobrze znam, niejako z autop-
sji. Jestem pełen najostrzejszych słów, słów potępie-
nia ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu, nawet na 
północnym Pokuciu i we wschodniej części dawnej 
II Rzeczypospolitej, ale nie można tego… Moim zda-
niem poszerzenie tego na lata 1925–1950… To jest 
zupełnie coś innego niż ludobójstwo.

Pan senator Rybicki pytał o wpływ na stosunki 
polsko-amerykańskie. Muszę powiedzieć, że Stany 
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(prezes M. Morawiecki) Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, nie wiem, czy to pan premier w swo-

im zapracowanym dniu powinien tu stać, czy może pan 
minister Jaki, który ten pasztet nam zgotował, ale skoro 
bierze pan na siebie to odium… Już nie będę wypominał 
Piotrowicza i PZPR, bo to nie o to chodzi, tylko… Mam 
pytanie: skoro ta ustawa była tak dobra, zrobiła tyle do-
brego, to po co ją zmieniać? Takie pytanie powstaje. Ale 
przypominam sobie, że pod wpływem m.in. tej ustawy 
od dawna zamrożona ustawa amerykańskiego Senatu, 
ustawa JUST, czyli Justice for Uncompensated Survivors 
Today, została podpisana i jednogłośnie przegłosowana 
przez Kongres, Senat oraz podpisana przez prezydenta 
Trumpa, choć od lat leżała w zamrażarce.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pytanie, 
Panie Senatorze. Ma pan jeszcze 4 sekundy na za-
danie pytania.)

Ostatnie.
Co się stało, że tak szybko, w ciągu jednego dnia…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo…)
Czy oprócz faktów medialnych są jakieś inne 

przesłanki?

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

Senator Jan Rulewski:
Czy może być prawdą to, że ten nagły tryb i pań-

ska inicjatywa wskazują na to, że pan chce odpłacić 
się, a właściwie przeprosić nieprzyjazne nam środo-
wiska za swoje wypowiedzi monachijskie dotyczące 
relatywizacji udziału współsprawców?

Drugie pytanie. Jakie my dostaniemy nagrody, 
a jakie poniesiemy straty z tego tytułu, że wyprzemy 
się możliwości dochodzenia na drodze karnej obrony 
czci?

I trzecie pytanie. Czy uważa pan za właściwe, że 
polityka może być alternatywą dla fundamentalnych 
wartości państwa polskiego? Bo pan to tak określił, 
że tu patrioty, a tutaj Żydzi…

I czwarte pytanie, ostatnie. Czy wewnętrzna po-
lityka…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze…)

…Stanów Zjednoczonych powinna zmieniać cha-
rakter, tożsamość państwa polskiego?

razem o tę prawdę. Byliśmy jednym z najbardziej 
poszkodowanych przez Niemcy narodów na świecie, 
przez nazistowskie Niemcy, których częścią polityki 
było odwrócenie tej narracji po II wojnie świato-
wej, a pedagogika wstydu III Rzeczypospolitej na 
to pozwalała. I my tym aktem prawnym i naszymi 
działaniami w polityce historycznej chcemy to od-
wrócić i dalej będziemy odwracać z jeszcze większą 
skutecznością, jeżeli Wysoka Izba zgodzi się na tę 
poprawkę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Premierze.
(Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: Czy 

jeszcze będą pytania?)
Jeśli możesz jeszcze…
(Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: 

Tak.)
Tak? Dobrze.
Pan senator Grodzki, później pan senator Rulewski.
Bardzo proszę…
(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku, 

czy ja mogę ad vocem, ponieważ pan premier w spo-
sób oczywisty zwrócił się do mnie jako do senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej?)

Chodzi o sprostowanie, tak?
(Senator Grzegorz Napieralski: Tak, tak.)
Proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Premierze!
Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że nie 

podlegam pod ustawę o IPN i nie muszę składać 
oświadczenia lustracyjnego, więc porównywa-
nie mnie… czy przypisywanie mnie do czasów 
PRL jest trochę nie na miejscu. Po drugie, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej jest partią, która działała 
w ramach polskiej konstytucji, w ramach demo-
kratycznego państwa. Była wybierana do polskie-
go parlamentu i również do tego parlamentu się 
nie dostała.

Moje pytanie, pytanie, które panu zadałem, było 
podyktowane troską o nasz kraj, o naszą ojczyznę, 
a pan bardzo złośliwie wobec mnie się wypowiada 
i porównuje mnie do Armii Czerwonej. No, żołnie-
rze Armii Czerwonej byli na naszych ziemiach i też 
walczyli podczas II wojny światowej. Możemy tu 
przeprowadzić całą dyskusję historyczną, ale nie o to 
chodzi. I nie odpowiedział pan, mówię to z ubole-
waniem, na moje pytania. Bardzo mi przykro z tego 
powodu.
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To było bardzo pozytywne. A więc: skoro jest tak 
dobrze, to po co to zmieniać? Rzeczywiście było po-
budzenie, wstrząs, wstrząs świadomościowy, a teraz 
jesteśmy w takim momencie, że ponieważ te przepisy 
karne… Obecnie w prokuraturze w tej sprawie jest 
już chyba około 80 zgłoszeń z całego świata, więc 
trzeba popatrzeć i stwierdzić: no, będziemy teraz ści-
gać gdzieś od Ziemi Ognistej po północne zakątki… 
Byłoby to coraz mniej efektywne z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa polskiego, dlatego właśnie 
przedstawiamy tutaj taką propozycję.

Prawdą jest też, że pojawił się ten JUST Act. Ale 
zwracam uwagę na to, że rok temu, półtora roku temu, 
jeszcze jako minister finansów, dostawałem pisma 
w tej samej sprawie od bardzo wielu ośrodków. Ta 
tematyka stawała się coraz głośniejsza, aż w końcu 
rzeczywiście to przegłosowano. Moje zdanie w tej 
kwestii jest takie, że my nie możemy płacić za mon-
strualne niemieckie zbrodnie. To jest bardzo proste 
zdanie i to może wystarczy za cały komentarz do 
JUST Act.

Było jeszcze pytanie pana senatora Napieralskiego 
i pana senatora Grodzkiego: czemu w ciągu jednego 
dnia? Otóż to jest strasznie prosta zmiana, w sensie 
to dwa… wykreślenie jednego… Tu wszystko zostało 
tak przedyskutowane, w ciągu jednego dnia tyle razy 
zostało to przemielone, że wydaje mi się, iż dzisiaj 
możemy podjąć taką decyzję. Ale to oczywiście za-
leży od Wysokiej Izby, od Senatu, od Sejmu.

Pan senator Jan Rulewski pytał o relatywizację 
sprawstwa. Ja nie wiem, w jakim kontekście pan se-
nator o to zapytał, bo dla mnie to jest akurat jeden 
z absolutnie fundamentalnych aspektów w całej tej 
sprawie, ja na żadną relatywizację absolutnie nie 
mogę się zgodzić. Nawiązywał pan do mojej mona-
chijskiej wypowiedzi. Ona poszła w drugim kierun-
ku, czyli pokazywała nie żadną relatywizację tego 
sprawstwa… Ja uważam, że ani naród żydowski, ani 
naród polski, ani naród, nie wiem, Romów czy bia-
łoruski nie jest winny jako naród temu, co się stało 
w czasach II wojny światowej, tylko poszczególni jego 
członkowie, którzy albo zostali przymuszeni, oczy-
wiście niektórzy, byli słabi… Choć niech każdy z nas 
zważy to w swoim sumieniu i wtedy rzuci kamieniem, 
bo czy bylibyśmy na tyle silni, żeby się zachować… 
Nie nam to oceniać. Chcę powiedzieć… Chodzi o to, 
jak my byśmy się zachowali w tych najstraszliwszych 
czasach, aczkolwiek potępiamy dzisiaj, ja oczywiście 
potępiam wszystkich szmalcowników i tych ludzi. 
Jednak słowo „relatywizacja” kojarzy mi się tutaj 
w najgorszy sposób, nie wolno nam relatywizować. 
Jeśli tak zostało to zrozumiane, Panie Senatorze, to 
absolutnie… Odwrotnie, staram się przez całe moje 
życie, zresztą również jeśli chodzi o zbrodnie komu-
nistyczne, żeby czarne było czarne, a białe było białe, 
i żeby nie było relatywizacji.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Były już 3 pytania?
(Senator Jan Rulewski: 4.)
(Głos z sali: 2.)
Aha, to jeszcze pan senator Sługocki. Tylko może 

jedno pytanie, dobrze?

Senator Waldemar Sługocki:
2 krótkie i konkretne pytania, Panie Premierze.
Pierwsze pytanie. Czy mając świadomość, że ma 

pan jako szef polskiego rządu sporo problemów z mi-
nistrem sprawiedliwości i podległymi mu urzędnika-
mi – myślę tutaj chociażby o postępowaniach Komisji 
Weneckiej, instytucji Unii Europejskiej, a nawet 
Organizacji Narodów Zjednoczonych – nie zamierza 
pan co najmniej bardziej przyglądać się stanowione-
mu w tym ministerstwie prawu? Być może powinien 
pan zastanowić się czy też rozważyć kwestię dymisji 
w tym resorcie? Czy zamierza pan podjąć ten temat 
w najbliższym czasie? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Panie Premierze, mówi pan o tym, że 
powinniśmy wszyscy razem walczyć o dobre imię 
państwa polskiego w tym kontekście międzynaro-
dowym. Mam pytanie: czy nie zamierza pan zrobić 
porządku z Polską Fundacją Narodową, która to po-
winna panu i nam, Polakom, pomagać w lansowaniu 
dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej? 
Na razie Polska Fundacja Narodowa deprecjonuje 
wiele środowisk tu, na gruncie narodowym. Czy nie 
jest czas najwyższy zrobić porządek z tą fundacją? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Premierze, bardzo proszę.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
Pierwsze pytanie pana senatora Grodzkiego… 

Skoro jest tak dobrze, to po co to zmieniać? No, sta-
rałem się w tym moim wstępnym wystąpieniu wy-
tłumaczyć, że dynamika sytuacji była właśnie taka, 
że ta ustawa w tym kształcie, łącznie z przepisami 
karnymi, zrobiła swoje, bo pobudziła takie zaintere-
sowanie… Oczywiście adwersarze mogą powiedzieć: 
ale też liczba twittów czy wpisów na Facebooku „pol-
skie obozy śmierci”… Ale z drugiej strony, wśród 
różnych oficjalnych czynników… Ile razy ja usły-
szałem od premierów prawie wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, że nie było polskich obozów śmierci, że 
prasa, która pisze o tym, że były, jest prasą niewy-
edukowaną i że takie coś nie powinno mieć miejsca. 
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(prezes M. Morawiecki) pewnością będzie jak najmocniej dbać o prawdę 
historyczną. Starała się to robić, ale rzeczywiście 
powinna jeszcze bardziej zaangażować się w walkę 
o prawdę historyczną. I jeśli ja mógłbym panu pre-
mierowi Glińskiemu sugerować – i oczywiście będę 
sugerował… Jak najbardziej potwierdzam, że Polska 
Fundacja Narodowa jest od tego. Tak, ma pan tutaj 
rację. I ona robiła pewne rzeczy, ale będzie jeszcze 
więcej robić, mam nadzieję, w tym zakresie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Premierze.
Jeszcze pytanie, tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
To jeszcze… Tak, dobrze.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak. Dziękuję bar-

dzo.)
Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ponieważ sam pan premier przedstawia ten projekt, to, 

jak rozumiem, jest to tzw. projekt rządowy. Chciałabym 
zapytać: czy on został puszczony obiegiem do wszystkich 
ministerstw i czy z wszystkich ministerstw były opinie? 
Chciałabym też zapytać pana premiera, czy poprzednio, 
gdy tamto rozwiązanie poszło obiegiem, to wszystkie 
ministerstwa opiniowały je pozytywnie i nikt… Może za-
pytam inaczej: dlaczego nikt w ministerstwie kultury czy 
gdziekolwiek indziej nie zauważył tych tak ewidentnych 
niebezpieczeństw, o których zresztą mówiła opozycja? Bo 
to nie była żadna nowość. Myśmy panu Jakiemu mówili – 
ja osobiście wtedy byłam na posiedzeniu komisji, jak też 
jeszcze parę siedzących tutaj osób – jakie to przyniesie 
ze sobą niebezpieczeństwa, również w dyskusji to mówi-
liśmy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, ja mam pytanie w związku 

z tym, że nie zmieniliście państwo w swoim projekcie 
zapisu dotyczącego nacjonalistów ukraińskich. Mam 
pytanie: czy po przyjęciu tej ustawy doczekam się, 
jeszcze za mojego życia, ekshumacji całej rodziny mo-
jego taty, która została zamordowana na Wołyniu? Bo 
przypomnę, że obecnie, po tej naszej dotychczasowej 
ustawie, wszelkie ekshumacje na Ukrainie zostały 
zawieszone. Dziękuję.

Co do sprawstwa i co do tego, o czym pan zresztą 
powiedział, też w ostatniej części pana pytania – nie 
wiem, czy dobrze je zrozumiałem – by polityka nie 
była w służbie… nie kosztem…

(Senator Jan Rulewski: …tożsamości narodu…)
No, ja widzę to tak, że polityka ma oczywiście 

służyć narodowi, służyć ma… I ja czuję, że jestem 
jakby w funkcji służebnej wobec narodu i państwa. 
A więc jeśli trzeba dzisiaj zrobić dwa kroki w bok, to 
robimy dwa kroki w bok, jeżeli tego wymaga interes 
państwa polskiego. A czy polityka tożsamościowa 
jest ważniejsza od polityki państwowej? Ja uważam, 
że jest tu jedno: nasza tożsamość i prawda historycz-
na są pewnym fundamentem, jest to tak ważne jak 
– w jakimś stopniu – bezpieczeństwo. Bo jeśli my 
siebie nie będziemy szanować, to inni też nie będą 
nas szanować. I ta soft power jest niezwykle ważna 
w tym kontekście.

Pan senator Sługocki pytał o dwie sprawy. 
Ministerstwo Sprawiedliwości… No, tu się pewnie 
fundamentalnie różnimy, zwłaszcza w ocenie reformy 
wymiaru sprawiedliwości. A więc ja tylko krótko 
powiem – bo nie chciałbym tego tematu otwierać – 
że staramy się i ja bardzo mocno wspieram reformę 
wymiaru sprawiedliwości, bo ona jest potrzebna ze 
wszech miar. Dość powiedzieć, że na szczęście osą-
dziliśmy w PRL trochę zbrodniarzy hitlerowskich, ale 
zbrodniarzy stalinowskich nie osądziliśmy. I z setek 
zbrodniarzy stalinowskich, którzy przeżyli do czasów 
III Rzeczypospolitej, nie osądziliśmy ani jednego. 
Prawda? Czyli tu wymiar sprawiedliwości… A potem 
byli zbrodniarze stanu wojennego, którzy mordowa-
li również moich kolegów z podziemia, i żaden nie 
został osądzony. Ja więc patrzę w ten sposób na to, 
na konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości.

A to, że mamy problemy w Brukseli? No tak, 
Unia Europejska jest zasadniczo dużo bardziej rzą-
dzona przez Zachód niż przez nowe kraje. Nie wiem, 
w jakiej to jest proporcji, ale z tym chyba każdy, 
nawet uczeń szkoły podstawowej, się zgodzi. I nie-
porozumieniem w dużym stopniu jest to, jak oso-
by z Holandii czy Francji patrzą dzisiaj na sytuację 
w Polsce. Co ci ludzie wiedzą o postkomunizmie? 
Co oni wiedzą o komunizmie? Nic nie wiedzą na 
dobrą sprawę. No i dlatego tak… Ale my ze spoko-
jem tłumaczymy – wczoraj bardzo ładnie tłumaczył 
pan minister Szymański, pan ambasador Sadoś też 
tłumaczył. Zobaczymy, jak to wszystko się… No, na 
razie… A w razie czego będziemy się uczyli z tym 
żyć, bo to nie koniec świata.

Ostatnia część pańskiego pytania dotyczyła 
Polskiej Fundacji Narodowej. Ja może powiem tak: 
ja w pełni zgadzam się z jedną częścią tego, co pan 
powiedział, Polska Fundacja Narodowa ma i z całą 
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powiedział: tak, ponieważ dzisiaj wiem, że skutkiem 
przejścia przez to trudne Morze Czerwone było wła-
śnie podniesienie wiedzy o prawdzie historycznej II 
wojny światowej. Tyle mogę uczciwie powiedzieć.

Pani senator Sztark mówiła o nacjonalizmie 
ukraińskim, ale w innym kontekście: o zamroże-
niu ekshumacji. Ja jestem przekonany, że w ślad za 
rozstrzygnięciem stanu prawnego przez Trybunał 
Konstytucyjny – myślę, że to za jakiś czas nastąpi, 
nie wiem, kiedy, bo nie mam pojęcia, w jakim czasie 
będzie to rozstrzygane – dojdzie również do odbloko-
wania tych relacji, chociaż nie wiem, czy nie uchylam 
za dużo rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o jakieś nasze 
relacje. Pan premier Gliński jest w bardzo intensyw-
nym dialogu ze swoim, powiedzmy, odpowiednikiem 
i po drugiej stronie są propozycje, że tak powiem, 
odblokowania tego. Ale chodzi tam o coś za coś i to 
drugie „za coś” jest jeszcze dla nas nieakceptowalne, 
ponieważ my uważamy, że ludobójstwo wołyńskie 
tamtych lat na Kresach powinno być absolutnie potę-
pione. Jednak jest rzeczywiście bardzo ważną sprawą, 
żeby do ekshumacji dochodziło. Ja jestem umiarkowa-
nie pozytywnie nastawiony co do możliwości dojścia 
do porozumienia ze stroną ukraińską w tym zakresie, 
i to nie w przeciągu lat, tylko raczej, mam nadzieję, 
miesięcy lub kwartałów.

Pan senator Zientarski mówił o uwzględnieniu 
bądź nieuwzględnieniu opinii sekretarza stanu z se-
kretariatu stanu Stanów Zjednoczonych. Odpowiem 
krótko, choć może ostro: nikt nam nie będzie ustaw 
pisał. To jest nasza suwerenna decyzja. My wtedy 
podjęliśmy taką decyzję, dzisiaj podejmujemy taką 
decyzję i po prostu to, że Departament Stanu Stanów 
Zjednoczonych… Bardzo lubimy ten departament, 
to jest nasz bardzo ważny sojusznik, ale to tutaj 
i w Sejmie są podejmowane decyzje, jakie będą pol-
skie akty prawne.

A co do druzgocących efektów się zgadzam, ale 
pod warunkiem, że inaczej rozumiemy słowo „dru-
zgocące”. Pan chyba rozumie je pejoratywnie, a ja – to 
może takie rzadsze rozumienie – jako druzgocące dla 
negatywnych opinii o Polsce. Rzeczywiście, taki jest 
skutek tej ustawy, że ona przeorała świadomość wie-
lu ekspertów, wielu historyków. I to jest pozytywny 
element tej całej sprawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Aleksander Bobko, proszę bardzo.
Jeszcze ile pytań, Panie Premierze? 3? 4? 6? 3, 

tak? Dobrze. To zamykamy listę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Premierze, chciałbym przede wszystkim 

podziękować za tę wizytę i za tę rozmowę, bo ona, 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Premierze, 3 pytania.
Czy nie uważa pan, że ustawę o IPN, którą pro-

wadził – i skompromitował się – nieprawnik, wice-
minister sprawiedliwości Patryk Jaki, powinien pro-
wadzić jakiś doświadczony, wyróżniający się wiedzą 
prawniczą poseł?

Drugie pytanie. Dlaczego zignorowano stanowi-
sko sekretariatu stanu Stanów Zjednoczonych, pod-
noszone przez senatorów PO i niezależnych jeszcze 
przed uchwaleniem ustawy przez Senat?

Trzecie pytanie. Czy nie uważa pan, że nie są istot-
ne dobre chęci, o których pan tak dużo mówi, a efek-
ty ustawy, które okazały się druzgocące dla pozycji 
Polski w świecie, w stosunkach polsko-amerykań-
skich, polsko-izraelskich, na co w dobrej wierze, co 
podkreślam, zwracali uwagę senatorowie Platformy 
i senatorowie niezależni?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Premierze.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska pytała, czy było to prze-

kazane obiegiem… Oczywiście, że było. Cały ten tryb 
był dochowany i cała procedura została przeprowa-
dzona zgodnie z regułami sztuki.

Drugie pytanie: czy zdawaliśmy sobie sprawę 
z niebezpieczeństw, które to rodzi? No, ja powiem 
– to jest też w jakiejś korelacji z pytaniem pana sena-
tora Zientarskiego o tę jakby druzgocącą opinię – że 
właśnie starałem się przedstawić, że inaczej patrzę na 
tę rzeczywistość, jeśli chodzi o faktyczne skutki. Ja 
te skutki faktyczne oceniam pozytywnie, jakkolwiek 
oczywiście jest to w bardzo trudnych okolicznościach 
wywalczone podniesienie świadomości sprawy pol-
skiej. W bardzo trudnych okolicznościach, bo oczy-
wiście byliśmy poddawani różnym naciskom, pod 
różną presją się znajdowaliśmy. Ale jakby te ryzyka 
czy niebezpieczeństwa…Gdyby mnie pani zapytała, 
czy 5, 6 miesięcy temu zdawałem sobie z tego sprawę, 
tobym powiedział: nie zdawałem sobie sprawy z tego, 
że reakcja świata, zwłaszcza żydowskiego, izraelskie-
go, może być tak gwałtowana. Ale gdyby pani spy-
tała, czy jeszcze raz bym przez to przeszedł, tobym 
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(senator A. Bobko) chciałbym, żeby pan zadeklarował, Panie Premierze, 
jeśli to jest możliwe, że z taką samą determinacją 
pan premier będzie walczył o prawdę historyczną 
w Polsce. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Pan premier powiedział odnośnie do usta-
wy, która weszła w życie, że na spotkaniach z przed-
stawicielami państw Unii Europejskiej dowiedział się 
pan… że padało dużo pytań, a właściwie oświadczeń 
dotyczących „polskich obozów”. I że pan, jako pre-
mier, jest tym zdziwiony. Czy jednym z elementów 
tejże ustawy było w pana mniemaniu również to, żeby 
usłyszeć te słowa od premierów rządów, czy to był 
czysty przypadek?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Premierze, ja bym tylko prosił o wyjaśnienie 

pewnej sprzeczności. Z jednej strony pan marszałek 
Karczewski, zapowiadając pana, przedstawił to jako 
wydarzenie wyjątkowe. To prawda, jest to…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie.)
…wydarzenie wyjątkowe. Od kiedy ja jestem se-

natorem, od 7 lat, premier rzeczywiście po raz pierw-
szy przemawia w Senacie. A z drugiej strony pan 
powiedział, że to, co dzisiaj robimy, to, co procedu-
jemy, to jest nic nieznacząca korekta, to jest proste 
wykreślenie 2 zdań. To jak to jest, że premier rządu 
Rzeczypospolitej, mimo masy swoich obowiązków, 
angażuje się w bardzo prostą, nic nieznaczącą ko-
rektę, która polega na wykreśleniu 2 zdań? Gdyby 
pan mógł mi to wytłumaczyć, byłbym niezmiernie 
zobowiązany. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
I ostatni zadaje pytanie pan senator Piotr Wach.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie. Ja także chciałbym podzię-

kować za pana obecność i gotowość odpowiadania na 
pytania, zresztą liczne pytania.

Mam jedno proste pytanie: kto stwierdza prawdę 
historyczną? Pan się bardzo silnie na to powołuje. 
Czy to stwierdza – na naszym terenie – IPN? Czy 
pan mówi o prawdzie historycznej tak, jak pan, jako 
specjalista, ją rozumie? Bo mnie się wydaje, że praw-
da historyczna to nie jest taka prosta sprawa jak np. 

powiedziałbym, stawia Senat na właściwym miejscu. 
Mieliśmy tutaj już kilkakrotnie takie poczucie pewnej 
marginalizacji czy tego, że pewne rzeczy dzieją się 
za szybko. Bardzo dziękuję za tę ważną rozmowę.

(Senator Marek Borowski: Nie, to nie miało miej-
sca…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, ja bym prosił, żeby pan nie komento-
wał wypowiedzi kolegów, bo to jest naprawdę… To 
jest bardzo nieeleganckie, Panie Marszałku. Proszę 
o powstrzymanie się od tych komentarzy, naprawdę. 
Trzeci czy czwarty raz zwracam panu uwagę.)

Ale korzystając właśnie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dlaczego pan 

się tak uaktywnił w związku z tą ustawą?)
…z tej wyjątkowej okazji i z powagi tej dyskusji, 

chciałbym zapytać o taką kwestię, która, jak myślę, 
w zasadzie każdemu z nas bardzo mocno leży na 
sercu. I temu dają wyraz też nasi wyborcy. To się tutaj 
pojawiło, pojawił się ten wątek ustawy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, proszę o pytanie, bo minuta już minęła. 
Pytanie, proszę.)

Już, już stawiam pytanie. Jaki jest związek między 
tym, co robimy dzisiaj, nowelizacją ustawy, a przyjętą 
przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawą o bez-
spadkowym mieniu? Bardzo bym prosił o rozwinię-
cie tego wątku, bo… Myślę, że każdy z nas podziela 
zdanie pana premiera…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem, Panie Senatorze. Już była odpowiedź 

na to pytanie, ale pan premier…
(Senator Aleksander Bobko: Jak to wpływa na 

nasze stosunki dyplomatyczne? To znaczy tamta 
ustawa?)

Dobrze.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Premierze, jeśli można… 

Ja myślę, że wśród tych osób, które są tutaj, na tej 
sali, nie znajdzie pan chyba nikogo, kto chciałby, aby 
o Polsce mówiono źle i jeszcze, nie daj Boże, delikat-
nie mówiąc, wykręcano historię. Z tego wynika, Panie 
Premierze, moje pytanie. Czy pan, jako premier i rów-
nież jako historyk, z taką samą determinacją będzie 
walczył na polskim, można powiedzieć, rynku, tu, 
w Polsce, z nieprawdą historyczną co do osób i wyda-
rzeń, z nieprawdą, która się pojawia w Polsce? Ja nie 
mówię o prawdzie jakiego ugrupowania, czy to Prawa 
i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, tylko 
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(senator P. Wach) O Lecha Wałęsę też, jak najbardziej. Od 30 lat, 
odkąd moi przyjaciele z podziemia, z „Solidarności” 
zaszczepili we mnie najpierw podejrzenia, a potem 
pewną wiedzę… No, niestety. Chcę panu powiedzieć, 
że jak były obchody radomskie, to wspomniałem 
o panu Jacku Kuroniu. Jak były obchody w Gdańsku, 
wspomniałem o panu senatorze Borusewiczu, chociaż 
oczywiście jesteśmy po różnych stronach politycz-
nych.

Jak najbardziej staram się tę prawdę… W czasach 
III Rzeczypospolitej było niestety za duże przechy-
lenie w kierunku takiej postkomunistycznej inter-
pretacji historii. Ja, rzecz jasna, stoję po zupełnie 
innej stronie. Przepraszam tutaj za taką refleksję, ale 
wspomnę, że w filmie „Braveheart” powiedziano, że 
historię piszą ci, którzy wieszali bohaterów. Ale jest 
też inne sformułowanie: historię piszą zwycięzcy.

My, tzn. moja formacja polityczna, Solidarność 
Walcząca, nie byliśmy zwycięzcami. Przy Okrągłym 
Stole nas w ogóle nie było. W latach dziewięćdziesią-
tych byliśmy zmarginalizowani. Oczywiście myśmy 
nie pisali historii. Pisali ją postkomuniści z częścią 
środowiska „Gazety Wyborczej”. Dzisiaj ta narracja 
jest na szczęście zmieniana, przynajmniej częściowo. 
Ja na pewno ze wszystkich sił będę walczył o prawdę 
historyczną.

Pan senator pytał jeszcze, czy to był produkt 
uboczny, czy efekt zamierzony. Chodzi o potwier-
dzenia oraz rozmowy z różnymi premierami i poli-
tykami dotyczące określenia „polskie obozy śmier-
ci”. Szczerze odpowiem, że raczej produkt uboczny 
w tym sensie, że nie spodziewałem się takiej gwał-
townej dyskusji na arenie międzynarodowej. Kiedy 
ja wysuwałem argument… No, wyobraźcie sobie, że 
w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych po-
jawiają się sformułowania o polskich obozach śmierci 
albo że „Frankfurter Allgemeine Zeitung” czy „Die 
Welt” pisze o polskich obozach śmierci. W takich 
sytuacjach wszyscy gwałtownie zaprzeczali. Dzisiaj, 
w porównaniu do tego, co było pół roku temu, świa-
domość w zakresie sformułowania „polskie SS” czy 
„polskie gestapo”, którego przecież nie było, jest 
przeogromna. I wszyscy musicie… Wszyscy, mam 
nadzieję, przyznają, że jest to pewien uzysk, pewna 
korzyść tej ustawy, aczkolwiek jej produkt uboczny, 
a nie bardzo zamierzony. Taka jest prawda.

Pan senator Libicki mówi, czy korekta, czy… Tu 
nie ma sprzeczności, Panie Senatorze. Sprawa jest 
ważka i mielona w przestrzeni publicznej od pół 
roku. Prawda? Korekta jest bardzo prosta w sensie 
legislacyjnym, a jej przedmiotem jest wykreślenie 
2 artykułów – art. 55a i art. 55b – natomiast cała 
sekcja dotycząca odpowiedzialności cywilnopraw-
nej, sekcja 6c, zostaje, bo tam jest ta obrona dobrego 
imienia Rzeczypospolitej, obrona dobrego imienia 
państwa polskiego. Tak więc nie widzę tej sprzeczno-

prawo ciążenia. To jest chyba raczej jakiś konsensus 
specjalistów, a więc to nie jest chyba coś obiektywnie 
stwierdzalnego za pomocą doświadczenia. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Premierze, bardzo proszę.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
W kontekście pytania pana senatora Bobki mogę 

tylko jeszcze raz powiedzieć, że część międzynarodo-
wej dyskusji publicznej, która dotyczy jakiegokolwiek 
płacenia przez Polaków za mienie bezspadkowe… To 
jest myśl, która jest mi zupełnie obca. Ja uważam, 
że Polacy nie powinni odpowiadać za te wszystkie 
wielkie straty, i to nie tylko straty w ludności – zgi-
nęło 11 czy 10 milionów ludzi, nie wiemy tego do 
końca – ale również straty materialne. Po czasach 
II wojny światowej Polska była ogołocona z fabryk, 
z linii technologicznych, z różnego rodzaju inwesty-
cji. Zniszczona była substancja materialna, mieszka-
niowa, infrastrukturalna. Ja jestem jak najdalszy od 
tego, żeby łączyć te sprawy. Uważam, że jeśli dojdzie 
do argumentowania, dlaczego my absolutnie nie po-
winniśmy… Mam nadzieję, że Senat będzie mówił 
jednym głosem. Byłby to chichot historii i zwycię-
stwo zbrodniarzy zza grobu, gdybyśmy my, państwo, 
które najwięcej straciło… Po narodzie żydowskim 
ponieśliśmy pewnie największą ofiarę. Mieliśmy być 
poddani zagładzie. Generalplan Ost, mały i duży, 
zakładał, że zamordowanych zostanie 85% Polaków. 
To jest napisane w Generalnym Planie Wschodnim. 
Właśnie to Niemcy chcieli zrobić z Polakami. I my 
mamy teraz odpowiadać za to, co oni chcieli z nami 
zrobić? Według mnie nie ma żadnego iunctim pomię-
dzy jednym a drugim. Walka o prawdę historyczną, 
do której w ostatnim pytaniu nawiązał pan senator 
Wach, jest niezwykle ważna. Chodzi o to, żeby takie 
pytania nie powstawały ludziom w głowach.

Pan senator Czarnobaj pytał, czy z taką samą de-
terminacją będziemy walczyli o prawdę historyczną 
w innych obszarach. Ja swoim życiem zaświadczam, 
że jak najbardziej tak. Wprawdzie to…

(Senator Leszek Czarnobaj: O Lecha Wałęsę też…)
Proszę?
(Senator Leszek Czarnobaj: O Lecha Wałęsę też 

pan będzie…)
Tak, o Lecha Wałęsę też.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, tak. 

Wszyscy…)
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(prezes M. Morawiecki) dziadka na Wólce Węglowej są płyty nagrobne, takie 
pionowo postawione obeliski z nazwiskami Niemców. 
Tam było nazwisko Jürgena Stroopa, który siedział 
w celi z Kazimierzem Moczarskim. Wiecie państwo, 
kto to był.

(Głosy z sali: Tak, tak.)
Do czasu, aż ktoś zauważył… I przynajmniej jego 

nazwisko wydłutowano. Nazwiska takich zbrodniarzy, 
skrajnych zbrodniarzy były na… To tak, jakby nazwi-
sko Adolfa Hitlera czy Himmlera się tam znajdowało. 
A we Flossenbürgu do dzisiaj jest uwidocznione na-
zwisko Wilhelma Canarisa jako tego, który walczył 
o godność, o wolność i o prawo. Oni napisali swoją 
historię. A więc pana pytanie dotyczy kwestii najgłęb-
szej i pewnie ludzie do końca ludzkości będą się o nią 
spierać, ale ja chcę o tę jedyną prawdę, która gdzieś 
tam jest, walczyć. I wierzę… Od trzydziestu czy nawet 
więcej lat robię to z poświęceniem i szczerością. Bo 
odpowiedzieć na pana pytanie, kto stwierdza prawdę 
historyczną, jest niezwykle trudno, ale prawda histo-
ryczna jest i musimy do niej dążyć. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Panie Premierze. Dziękujemy.
Proszę państwa, powracamy do tego momentu… 

Ja rozumiem, że w tej chwili senatorowie mogą za-
dawać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę za-
pytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos?
Pan marszałek Borusewicz.
Pytania minutowe. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Do pana senatora sprawozdawcy większości.
Panie Senatorze, dlaczego na posiedzeniu komisji 

nie było, a także teraz…
(Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 

opuszcza salę obrad)
(Oklaski)
…a także teraz nie ma przedstawicieli IPN, kance-

larii prezydenta oraz ministra sprawiedliwości? Czy 
zostali zaproszeni?

Senator Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku, nie jestem w stanie odpowie-

dzieć na to pytanie, ale jest tu obecny przedstawiciel 
rządu, tak że może odpowiedzieć.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Pan senator Augustyn.

ści, chociaż z punktu widzenia czysto logicznego jak 
najbardziej rozumiem pana głos, proszę mi wierzyć. 
Uważam, że tak to już przedyskutowaliśmy przez te 
5 miesięcy, że… Uważam, że nie ma żadnego nad-
użycia po naszej stronie.

Najtrudniejsze pytanie, przyznam szczerze, zadał 
pan senator Wach, bo zapytał, kto stwierdza tę prawdę 
historyczną. Częściowo już na nie odpowiedziałem, 
choć oczywiście można doktorat napisać na ten temat. 
Panie Senatorze, ja nie znam pana poglądów tak za 
dokładnie czy prawie wcale, szczerze przyznawszy, 
ale… Tak że może się różnimy tutaj. Ja trochę już po-
wiedziałem o tym, kto pisze tę historię. Dziś w sensie 
takim bardzo głębokim, duchowym… Ja wierzę, że 
prawda jest jedna, że nie ma różnych prawd i nie ma 
relatywizowania prawdy, ale oczywiście naiwny nie 
jestem i wiem, jak wygląda wypracowywanie prawdy 
historycznej, jak wyglądało zwłaszcza w czasach nam 
odleglejszych. Może powiem o tym na przykładzie 
najbardziej brutalnym, bo z czasów II wojny świato-
wej, którym się już posługiwałem. To poniekąd będzie 
też odpowiedź na poprzednie pytanie pana senatora 
Rulewskiego. 

Żydzi bardzo często czy stosunkowo często, 
a przynajmniej się tak zdarza, mówią o niedobrych 
Polakach, a o Niemcach prawie nic nie mówią. Moi 
przyjaciele, którzy mieszkają dzisiaj w Stanach 
Zjednoczonych, w Izraelu, i zajmują się tematyką 
żydowską, kiedyś bardzo zgrabnie to naświetlili: Żyd, 
który napotkał Niemca w czasie II wojny światowej, 
to był martwy Żyd – bo zasadniczo było tak, z pew-
nymi wyjątkami, że Żyd, który spotkał Niemca na 
swojej drodze, przestawał żyć – a więc on już nikomu 
nic nie powie, jego rodzina o niczym nie zaświadczy, 
a Żyd, który spotkał polską rodzinę, mógł przeżyć, 
miał szansę przeżyć. I setki tysięcy – a ja uważam, że 
milion albo ponad milion – Polaków ratowało Żydów. 
To na podstawie pracy naukowej Gunnara Paulssona, 
szwedzko-kanadyjskiego historyka, który przedsta-
wił badania szczegółowe dotyczące Warszawy… 
Ekstrapolując wielkość populacji Warszawy na popu-
lację żyjącą na terenach całej Rzeczypospolitej, moż-
na wywnioskować, że pomagało Żydom setki tysięcy, 
a może nawet ponad milion Polaków. A z kolei liczbę 
tych szmalcowników w Warszawie on określał na 
2–3 tysiące. No, pomnóżmy to razy nawet dwadzie-
ścia. Wyjdzie 30–40 tysięcy. O 40 tysięcy za dużo, 
ale… No kto z nas może powiedzieć, jak zachowałby 
się w czasach II wojny? Reasumując te wszystkie 
wątki, ja bym powiedział tak. Żyd, który został za-
mordowany przez Niemca, nigdy nie powie, jaka była 
prawda tego momentu, tych strasznych czasów. A ten 
Niemiec przeżył i potem był np. burmistrzem Sylt. 
Tak? Zbrodniarz wojenny… 6 m od grobu mojego 
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(Senator Andrzej Mioduszewski: Jeszcze jakieś 
pytania? Odpowiedzieć, tak?)

Proszę, proszę.

Senator Andrzej Mioduszewski:

Dziękuję.
Panie Marszałku, uważam, że te wnioski będą 

podchodziły pod ustawę, którą w tej chwili… no, 
uchwalimy, że tak powiem.

(Senator Piotr Zientarski: Przejściowe…)
Żadnych przepisów przejściowych nie widziałem, 

o żadnych nie słyszałem, tak że sądzę, że ta ustawa 
będzie obowiązywała i jeżeli te wnioski się mieszczą 
w tej ustawie, to z tej ustawy będą realizowane.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Ale… Ale to… Ale, proszę państwa…
(Senator Piotr Zientarski: Musi być przepis przej-

ściowy…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Andrzej Mioduszewski: Wnioski… 

Wnioski do rozpatrzenia.)
Ale, proszę państwa, nie prowadzimy dyskusji 

ani tym bardziej dialogu, tylko pytanie i odpowiedź.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja oczywiście za-

dam to pytanie panu ministrowi.)
No ale przecież może pan zadać, Panie Marszałku, 

każde pytanie, tak było, jest i będzie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Więcej pytań 

nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd…
(Rozmowy na sali)
No nie, proszę państwa, nie było nikogo zapisa-

nego.
(Głosy z sali: Jeszcze pytania!)
No to ja nie…
Proszę państwa, no ja…
(Głosy z sali: Zapisywaliśmy się.)
(Senator Jan Rulewski: No, sekretarz!)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Ale jest 

zapisane, wszystko jest zapisane.)
(Senator Jan Rulewski: Gubi się…)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Leszek 

Czarnobaj.)
Leszek Czarnobaj. No, proszę bardzo. No, drugi, 

a ja już jestem przy szóstym.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję za to, że zo-

stałem zauważony.)
Proszę bardzo, pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Mieczysław Augustyn:

Czy na posiedzeniu komisji przedstawiono dane, 
które pokazywałyby, o ile wzrosło po uchwaleniu 
ustawy używanie sformułowania „polskie obozy 
śmierci” i oskarżanie Polaków o winy Holocaustu?

Senator Andrzej Mioduszewski:
O ile sobie przypominam, takie pytanie padło, 

ale nie było odpowiedzi. Nie omawiano tego tematu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Libicki, bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać o nastę-
pującą rzecz. Kiedy w lutym debatowaliśmy nad tą 
ustawą, pan senator Klich, przewodniczący klubu 
Platformy Obywatelskiej, apelował o to, żeby tę dys-
kusję odłożyć, ponieważ pojawiło się oświadczenie 
Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, któ-
re było w bardzo ostrym tonie. Czy pan nie uważa, 
że dzisiejsza praca nad nowelizacją tej ustawy jest 
realizacją tego postulatu, który pan senator Klich 
zgłaszał… już nie pamiętam, czy to był styczeń, czy 
luty, ale wtedy, kiedyśmy debatowali nad tą noweli-
zacją? Dziękuję.

Senator Andrzej Mioduszewski:

Panie Senatorze, nie uważam. Wydaje mi się, że 
po wystąpieniach pana premiera wszelkie wątpliwości 
na temat tego, dlaczego dzisiaj nad tym debatujemy, 
są chyba rozwiane.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Borusewicz, marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, pan premier powiedział o 80 

wnioskach o ściganie, które zostały złożone w związ-
ku z ustawą, na podstawie tej ustawy. Co się będzie 
działo z tymi wnioskami? Czy jest jakiś przepis przej-
ściowy, który ustala, co będzie z tymi wnioskami? 
Może jest gdzie indziej, ale ja w przedłożeniu nie 
widzę takiego przepisu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
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…Grzegorza Napieralskiego, przepraszam. 
Kilkakrotnie wzywano przewodniczącego do uchwa-
lenia wniosku formalnego o przełożenie debaty nad 
tą ustawą. Uważam, że kilkakrotne omawianie tych 
wniosków z różnych powodów było destrukcyjne.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo. Pan senator Augustyn…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Jeszcze…
(Senator Leszek Czarnobaj: Zadałem 2 pytania.)
Tak, tak.
Co do tego, czy były jakieś opinie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Kiedy dostaliście ma-

teriał?)
Myślę, że wspólnie go dostaliśmy, wszyscy mniej 

więcej w tym samym czasie, bo na stronie interne-
towej Senatu…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie mniej wię-
cej, tylko wszyscy dostali w tym samym czasie.)

Wszyscy dostali w tym samym czasie. Ja tego nie 
dostałem wcześniej.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Internet nie 
rozdziela…)

Wydaje mi się, że każdy mógł też zapoznać się 
z wywiadami, które funkcjonowały w obiegu. Weźmy 
wywiad z ministrem sprawiedliwości Ziobrą, który 
wspominał o tych właśnie elementach, które należa-
łoby poprawić.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
sprostowanie. Ja w trybie sprostowania.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale teraz senator Augustyn.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania bym poprosił…)
No, bardzo proszę, w trybie sprostowania.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja składałem 

wniosek zgodnie z regulaminem…
(Senator Andrzej Mioduszewski: Ja nie przeczę.)
…więc proszę nie nazywać mojego wniosku de-

strukcyjnym.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Wydaje mi się, 

że działanie zgodne z regulaminem może być de-
strukcyjne.)

No nie, ja się nie zgadzam, ja protestuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, sorry, bardzo przepraszam, te-

raz nie prowadzimy dialogu, tylko są pytania i odpo-
wiedzi. Nie komentujmy odpowiedzi, no bo nikt nie 
komentuje też pytań. Proszę państwa, bardzo proszę 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Senatorze, mam 2 pytania. Pierwsze doty-
czy pana wypowiedzi. Powiedział pan o posiedze-
niu komisji, że dyskusja była destrukcyjna. Bardzo 
mnie to zaintrygowało. Czy mógłby pan powiedzieć, 
zdefiniować, na czym ta destrukcja polegała? To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie, dotyczące strony formalnej. Kiedy pań-
stwo dostaliście jako członkowie komisji projekt tej 
ustawy? To jest jedna kwestia. I czy były jakiekolwiek 
opinie instytutów historycznych…

(Głos z sali: Instytutu Pamięci Narodowej.)
…Instytutu Pamięci Narodowej? Czy jakiekolwiek 

opinie państwo otrzymaliście oprócz, jak rozumiem, 
opinii politycznej, że należy to uchwalić? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
I kto jeszcze zadaje pytanie?
Pan senator Borusewicz.
Panie Marszałku, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, na posiedzeniu 

komisji była także dyskusja o tym aspekcie ukraiń-
skim, który akurat nie wchodzi w skład tej ustawy, 
a który też jest, jak rozumiem, bardzo istotny.

(Senator Andrzej Mioduszewski: Tak.)
Czy pan może powiedzieć, skąd ta cezura pena-

lizacji nacjonalizmu ukraińskiego od 1925 r.? Skąd 
ten 1925 r.?

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, ale to pytanie pan już zadawał premierowi, 

Panie Marszałku. Ja to pamiętam.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale premier nie 

odpowiedział.)
Bardzo dokładnie odpowiedział, Panie Marszałku. 

Proszę stenogram przejrzeć. Naprawdę odpowiedział, 
sam słyszałem.

Ale bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Mioduszewski:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Czarnobaja. 

To była destrukcja. Uważam tak dlatego, że większa 
część tego posiedzenia komisji przebiegała pod dyk-
tando wniosków kolejno senatora Rulewskiego, se-
natora Borusewicza, senatora Marka Borowskiego… 
Przepraszam, nie Marka Borowskiego, tylko senatora 
Napieralskiego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Grzegorza.)
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(marszałek S. Karczewski) Senator Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Odpowiedz, 

że nie wyszła.)
Ta ustawa – wtedy, kiedyśmy w styczniu nad nią 

debatowali, i teraz – ma pewne dwa komponenty. Ja ją 
w swoim wystąpieniu nazwałem… Mówiłem o kom-
ponencie, tak to nazwijmy, niemieckim i komponencie 
ukraińskim. Dzisiaj jest tak, że wycofujemy się z tego, 
co wywołało poruszenie w Stanach Zjednoczonych, 
Izraelu, ale pozostawiamy część ukraińską. Ja chciał-
bym zapytać… Bo pan prezes Kaczyński ma pewne 
określenie. Kiedy opisywał państwo polskie przed 
2015 r., mówił, że ono było słabe wobec silnych i silne 
wobec słabych. Czy jak patrzymy na te zmiany, że 
zmieniamy właśnie to, co dotyczy Izraela, Stanów 
Zjednoczonych… To czy nie jest tak, że trochę wła-
śnie tak się dzieje, że cofamy się przed kimś, kto 
jest silny, a ktoś, kto jest słaby, niech sobie zostanie 
i skaczmy sobie na niego? Dziękuję.

Senator Andrzej Mioduszewski:
Panie Senatorze, ja tego tak nie odbieram. 

Uważam, że ta zmiana, tak jak pan premier mówił, 
niewielka zmiana, dotyczy np. tego, żebyśmy w pew-
nym sensie nie utracili autorytetu. Jeśli będziemy 
zabiegać o 3 lata więzienia i się okaże, że nie jesteśmy 
skuteczni, to wtedy autorytet Polski ucierpi. I dlatego 
ta zmiana jest korzystna.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie wi-

dać…)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

został upoważniony sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, pan Michał Dworczyk, 
którego witamy serdecznie.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dobrze. Ale 
mogą być pytania, więc… Są.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o podejście do 
mównicy.

Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, pierwsze pytanie: co z tymi 

80 wnioskami, które zostały złożone w ramach obo-

nie komentować odpowiedzi. Pytanie – odpowiedź. 
Taka jest formuła.

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, ustawa, którą nowelizujemy, no-
welizowana jest dlatego, że wywołała, o czym mówił 
premier, takie, a nie inne reakcje międzynarodowe. 
Czy na posiedzeniu komisji przedstawiano jakieś 
opinie zainteresowanych stron, naszych sojuszni-
ków, naszych przyjaciół, którzy się przecież w tej 
sprawie poprzednim razem wypowiadali? Czy teraz 
przedstawiano takie opinie, czy znowu usłyszymy od 
pana premiera, że nie spodziewaliśmy się tak ostrych 
reakcji? Czy znamy te reakcje dzisiaj?

Senator Andrzej Mioduszewski:
Nie, nie przedstawiano takich opinii.
(Senator Mieczysław Augustyn: Rozumiem, ry-

zykujemy.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Leszek 

Czarnobaj.)
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, jeszcze raz, chciałbym doprecy-

zować to pytanie. Ja nie pytam o możliwość przeczy-
tania wywiadów czy innych komentarzy. Nie, ja nie 
o to pytam, ja pytam, kiedy… No, zapytam wprost: 
kiedy pan senator miał pierwszy wgląd w projekt tej…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, zadaje pan powtórnie to 

samo pytanie. Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale chciałbym uzy-

skać odpowiedź na nie.)
Uchylam to pytanie, bo już było.
Pan senator Libicki. Proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, pro-

siłbym o odpowiedź.)
Ale, Panie Senatorze, jest pytanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: …i nie ma odpowie-

dzi.)
…i jest odpowiedź. Dobrze. A może…
Pan senator Libicki. Proszę bardzo.
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(senator B. Borusewicz) dalej idącego aktu pojednania, chociażby na wzór 
takiego, jakie mieliśmy z Niemcami?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, najmniej mówiliśmy tutaj w obec-

ności pana premiera o naszych kontaktach z Ukrainą. 
Proszę powiedzieć, jakie ustawa w dotychczasowym 
brzmieniu wywołała skutki w tych relacjach i jakich 
skutków spodziewacie się państwo po nowelizacji.

I druga sprawa: ile postępowań w trybie karnym 
było podjętych przez te miesiące pod rządami tej usta-
wy – bo pan premier mówił o ogólnej liczbie – i ile 
w tym konkretnym trybie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
I pan senator Libicki. Bardzo proszę.
A później, Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, kiedy rozmawialiśmy na po-

czątku roku o tej ustawie, tych zapisów, które, jak 
rozumiem są, jak powiedział pan premier, nieznacz-
ną korektą, wykreśleniem dwóch zdań itd., bardzo 
twardo bronił pan minister Jaki. Ja bym chciał się 
dowiedzieć w związku z tym, że państwo to dzisiaj 
zmieniacie, czy pan uważa, że wtedy pan minister 
Jaki popełnił błąd. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michał Dworczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam w kolejności na pytania.
Pan marszałek Borusewicz pytał o penalizację, 

o to, dlaczego jest przewidziana do 1949 r. Panie 
Marszałku…

(Rozmowy na sali)
Aha, pan marszałek wyszedł. Okej. To nie jest 

przedmiotem tej nowelizacji. Ja nie podejmuję się 

wiązującej ustawy o IPN? Nie ma przepisu przej-
ściowego. Co dalej w związku z tym? Czy one będą 
prowadzone według tamtej ustawy, czy według no-
welizacji, która wycofuje się z penalizacji procesem 
karnym? To jest pierwsza kwestia.

Druga. Chciałbym, żeby pan dokończył odpo-
wiedź na moje pytanie z posiedzenia komisji doty-
czące Ukraińców. Pan doskonale zna ten problem. 
Skąd i dlaczego rok 1925 w penalizacji nacjonalizmu 
ukraińskiego w tej ustawie… Skąd się wziął? O co 
chodzi?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze, chciałbym 

pana zapytać o owoce tej ustawy, według mnie złej 
ustawy, która przyniosła wiele strat. Pan premier 
w swojej wypowiedzi, szukając pozytywów i dobrych 
skutków ustawy, powiedział, że ona głęboko przeorała 
świadomość społeczną i opinii publicznej na świecie, 
a także – cytuję dzisiejszą wypowiedź – że ustawa 
jest walką o prawdę. I te osiągnięcia były po stronie 
pozytywnych efektów oddziaływania ustawy. A ja-
kie według pana ministra są straty, jakie negatywne 
skutki przyniosło paromiesięczne obowiązywanie tej 
ustawy? Jak pan by je scharakteryzował i posegrego-
wał? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Powiem prosto. Panie Ministrze, czy w związku 

z tym, że następuje zmiana ustawy, a jednocześnie 
Trybunał Konstytucyjny nie zakończył swojej pracy, 
rząd porozumiał się z prezydentem w tej sprawie? 
I czy przedstawiona zostanie wspólna inicjatywa 
dotycząca dalszego toku prac przed trybunałem? Bo 
wniosek prezydenta jest nie w pełni aktualny.

Drugie zagadnienie, ważniejsze. Mianowicie, czy 
w ślad… Rozumiem, że ustawa była tym razem kon-
sultowana ze środowiskami żydowskimi i ukraiński-
mi. Czy w ślad za tym spodziewane jest odblokowanie 
się państwa izraelskiego na wspólne posiedzenia ze-
społów, które miały obradować, jak również diaspory 
żydowskiej? A może nawet zmierza się do jakiegoś 
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(sekretarz stanu M. Dworczyk) (Senator Mieczysław Augustyn: Ja pytałem, ile 
w ogóle…)

Choćby wczoraj brałem udział w takiej rozmowie 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czy zmierzamy do pojednania? Panie Senatorze, 
oczywiście, naszą najwyższą chęcią jesteśmy zde-
terminowani do tego, żeby budować jak najlepsze 
relacje z wszystkimi naszymi partnerami zagranicz-
nymi, również z Izraelem, również ze środowiskami 
żydowskimi. Chcemy pojednać się z ludźmi wszyst-
kich narodowości, którzy w czasie II wojny świato-
wej mieli trudne doświadczenia w relacjach czy to 
polsko-żydowskich, czy to polsko-niemieckich, czy 
to polsko-ukraińskich, ale chyba wszyscy w tej Izbie 
zgodzimy się z tym, że pojednanie jest możliwe wy-
łącznie na twardym fundamencie prawdy. W związku 
z tym oczywiście dialog trwa, rozwija się i też relacje 
polsko-izraelskie się rozwijają. Jeśli spojrzymy na 
dynamikę relacji polsko-izraelskich gospodarczych, 
kulturalnych, to zobaczymy, że w ostatnich miesią-
cach mamy tu duże przyspieszenie.

Pan senator Augustyn też pytał o kwestie ukraiń-
skie. Ja tylko powtórzę, że ta ustawa, ta nowelizacja 
nie dotyczy kwestii ukraińskich.

Liczba postępowań karnych? Pan pytał o precy-
zyjne liczby. Ja mogę się zobowiązać, że kancelaria 
przekaże takie informacje w formie pisemnej.

Pan senator Libicki powiedział, że prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki stwierdził, że to jest 
nieistotna zmiana. Otóż nie, Panie Senatorze, ja rów-
nież byłem na tej sali i słuchałem uważnie. Pan prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powiedział, 
że to jest prosta zmiana, i mówił o tym, jak ona jest 
istotna, podkreślał jej wagę zarówno w polityce we-
wnętrznej, jak i zewnętrznej.

Teraz odpowiadam na pańskie pytanie, czy pan 
Jaki popełnił błąd, czy uważa, że popełnił błąd. No, 
trzeba zapytać pan ministra Jakiego. Ja mogę powie-
dzieć, powtórzyć w ślad za panem premierem, że 
styczniowa nowelizacja tej ustawy przyniosła rów-
nież dobre owoce. Było przy tym dużo emocji, były 
negatywne konsekwencje, ale przyniosła też dobre 
owoce. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu 
i to jest pozytywna zmiana w porównaniu ze stanem 
ze stycznia 2018 r. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w toku pytań, w toku debaty do-

tyczącej skutków, jakie przyniosła ustawa o IPN, czę-

odpowiadać na pytania, które nie dotyczą przedmiotu 
tej nowelizacji.

Jakie były skutki negatywne, zapytał pan senator 
Rybicki. No, bez wątpienia – i mówił o tym pan 
premier – ta dyskusja, która była w ostatnich mie-
siącach, była bardzo emocjonalna. Ona tak naprawdę 
pokazała, jak dużo jest do zrobienia, jak dużo złych 
rzeczy się wydarzyło wtedy, kiedy państwo polskie 
było bierne. Co mam na myśli? No, mam na myśli 
taką sytuację, że część środowisk zaczęła być prze-
konana… Zaczęła się zacierać różnica pomiędzy 
sprawcami a ofiarami. Przecież chyba nie muszę 
panu senatorowi przypominać o filmach, o różnego 
rodzaju wypowiedziach polityków – nie w Polsce, 
a przede wszystkim za granicą – które podawały 
w wątpliwość, kto tak naprawdę był ofiarą, a kto 
był katem. W związku z tym ta dyskusja czy ta cała 
sytuacja pokazała, jak dużo jest tutaj do zrobienia 
i zaległości do nadrobienia. Dyskusja emocjonalna 
oczywiście wywołała też negatywne skutki. Jakie? 
No, np. falę antypolonizmu w mediach społeczno-
ściowych, zdarzały się też wypowiedzi antysemic-
kie. W tego rodzaju sytuacjach takie rzeczy się zda-
rzają – bardzo nad tym bolejemy i ścigamy każdy 
przejaw tego rodzaju zachowań, ale trzeba przejść 
przez to, jak przez trudny etap choroby. Tak jak pan 
premier powiedział, teraz idziemy naprzód, teraz 
mamy już kolejny etap.

Pan senator Rulewski pytał o Trybunał 
Konstytucyjny i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Panie Senatorze, ja mogę powtórzyć tylko to, co mó-
wiłem na posiedzeniu komisji: zarówno Trybunał 
Konstytucyjny, jak i prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej to są niezależne organy państwa, na które 
rząd nie ma wpływu. Trybunał proceduje zgodnie ze 
swoimi zasadami na wniosek pana prezydenta. Rząd 
nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie, choćby 
dlatego że nie może podjąć, nawet gdyby chciał taką 
próbę uczynić.

Czy ta ustawa była konsultowana – o to też pan 
senator pytał – ze środowiskami żydowskimi? Ta 
ustawa zgodnie z procedurą była konsultowana 
przede wszystkim w Radzie Ministrów, ale była też 
np. dyskusja w ramach powołanej przez premiera 
Morawieckiego grupy do spraw dialogu polsko-izra-
elskiego. Tam są eksperci, tam nie ma polityków, tam 
są eksperci historycy, socjologowie. Na tym forum 
były prowadzone konsultacje, a także inne konsultacje 
przewidziane prawem.

(Senator Jan Rulewski: Żydzi też, nie tylko 
Polska…)

Czy zmierzamy do jakiegoś… Ja przepraszam, 
ale nie mam wiedzy, który z członków tej grupy ma 
pochodzenie żydowskie.
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(senator S. Rybicki) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michał Dworczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Rybickiego, to 

ja nie mam takiej wiedzy, jak w mediach rosyjskich 
ta ustawa była komentowana…

(Senator Sławomir Rybicki: Przez polityków.)
…czy jak była komentowana przez polityków ro-

syjskich. Ale przypomnę, że to nie jest przedmiot 
dzisiejszej nowelizacji.

Jeśli chodzi o pytanie senatora Pająka, to pew-
nie te tematy są poruszane, ale raczej przez history-
ków, trzeba by zapytać Instytut Pamięci Narodowej, 
który współpracuje z Yad Vashem. Podejrzewam, 
że wszystkie, nawet bardzo trudne, tematy są poru-
szane. Wczoraj rozmawiałem z prezesem Szpytmą, 
który w IPN tym się zajmuje, i mówił właśnie o wielu 
bardzo różnych trudnych, bolesnych wątkach z naszej 
wspólnej historii, więc sądzę, że i ten jest porusza-
ny. Namawiam do kontaktów z Instytutem Pamięci 
Narodowej.

Na pytanie pana senatora Zientarskiego, co się 
zmieniło, spróbuję jeszcze raz odpowiedzieć, cho-
ciaż i ja na posiedzeniu komisji odpowiadałem, i pan 
premier odpowiadał. To jest wyraz pewnej dojrzało-
ści politycznej i odpowiedzialności za państwo, że 
politycy wyciągają wnioski z sytuacji wewnętrznej 
i zewnętrznej kraju, w którym pracują, w którym 
funkcjonują.

(Senator Piotr Zientarski: Tak późno?)
(Rozmowy na sali)
Polityka jest dziedziną bardzo dynamiczną. Była 

zupełnie inna sytuacja jeszcze 6 miesięcy temu, niż 
jest dzisiaj. Po tym, kiedy przetoczyła się ta burza 
dyskusji, komentarzy, rozmów, negocjacji, różnego 
rodzaju dialogów, które na różnych forach się toczy-
ły, dzisiaj wiedza na temat tego – po przypomnieniu 
o tym – kto był sprawcą, a kto był ofiarą, po wypo-
wiedziach prezydenta Niemiec, po wypowiedziach 
kanclerz Merkel, która wskazywała jednoznacznie 
Niemców jako naród sprawców i mówiła o niedo-
puszczalnych stwierdzeniach o tym, że Polacy współ-
uczestniczyli w Holokauście, jest zupełnie inna sytu-
acja, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Nie było…)
I to się zmieniło, że jest zupełnie inna sytuacja. Do 

tej sytuacji dobieramy właściwe narzędzia polityczne 
i dzisiaj stwierdzamy jednoznacznie: dochodzenie na 
gruncie cywilnoprawnym dobrego imienia Polski, 
taka walka o dobre imię Polski jest skuteczniejsza niż 

sto pojawiały się doniesienia o opiniach wyrażanych 
przez rządy czy opinię publiczną, media w Stanach 
Zjednoczonych, Izraelu i na Ukrainie. Chciałbym 
pana zapytać… Bo z całą pewnością rząd monito-
rował reakcje opinii publicznej, a w szczególności 
polityków i mediów, w Rosji, przede wszystkim 
w kontekście relacji polsko-ukraińskich.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Michał Dworczyk: Od razu mam odpo-
wiadać, Panie Marszałku?)

Przepraszam, jeszcze może poprosimy pana sena-
tora Pająka, żeby były 3 pytania.

Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze.
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam takie 
pytanie. Mnie jako Polaka jedna rzecz w tej całej 
dyskusji, w tym temacie bardzo boli. Byli Polacy 
szmalcownicy i to jest fakt, ale byli też szmalcownicy 
po drugiej stronie. I w wielu przypadkach, jeżeli co-
kolwiek, gdy padnie nawet jakieś pytanie czy padnie 
w rozmowach, że taki czy inny przedstawiciel naro-
du żydowskiego był szmalcownikiem albo że z jego 
powodu Polacy cierpieli, Polacy ginęli, to od razu 
jest podnoszony temat antysemityzmu itd. A przecież 
wiemy, że takie fakty były, wiemy, że wielu… Później 
ci ludzie nawet nazwiska zmieniali i robili karierę 
w Polsce. Czy te tematy są gdzieś poruszane? Jaka 
jest np. reakcja drugiej strony w rozmowach już na 
szczeblu rządowym? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

I jeszcze poprosimy o zadanie pytania pana sena-
tora Zientarskiego. Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, no, dużo słyszeliśmy na temat 
efektów tej ustawy. Skoro ta ustawa przyniosła dobre 
rezultaty – my podnosiliśmy stanowisko m.in. Stanów 
Zjednoczonych – to co w takim razie się zmieniło 
w sytuacji międzynarodowej, że słuchacie tych ar-
gumentów, o których my mówiliśmy, i zmieniacie tę 
ustawę? Bo do tej pory na to podstawowe pytanie nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi.
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(sekretarz stanu M. Dworczyk) ewentualnie 5 minut w następnym wystąpieniu. No, 
nie może być takiego wniosku.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Brawo.)
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma podstaw.)
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Martynowski chce się odnieść…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma w ogóle 

podstaw regulaminowych dla pana wniosku.)
Proszę o ciszę.
Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:
To ja dla pana marszałka, który już tyle lat jest 

marszałkiem i powinien doskonale znać regulamin… 
Panie Marszałku, art. 48 pkt 10: ograniczenie cza-
su przemówień. To również jest wniosek formalny. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, są 2 wnioski…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie było jeszcze 

w czasie posiedzenia Senatu, w historii Senatu, ta-
kiego wniosku…)

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, jest wniosek formalny zgłoszony 

przez pana senatora Martynowskiego i jest sprzeciw 
pana marszałka Borusewicza. Poddaję pod głosowa-
nie wniosek pana senatora Martynowskiego i pana…

(Senator Stanisław Karczewski: Są 3 wnioski.)
3 wnioski, tak?
Proszę bardzo…
(Senator Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, 

pan może powtórzy ten wniosek…)
Tak, może powtórzyć…

Senator Marek Martynowski:
Dobrze. Ja powtórzę, tak.
Pierwszy wniosek: o przejście do dyskusji.
Drugi: o zamknięcie listy zgłoszonych mówców.
Trzeci: o ograniczenie czasu przemówień do  

5 minut.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora 

Martynowskiego.

wykorzystywanie tych przepisów penalizacyjnych, 
które proponujemy uchylić.

(Senator Piotr Zientarski: Wycofujemy się z tych 
powodów? Ale my mówiliśmy o tym.)

(Senator Janina Sagatowska: I dobrze.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Michał Dworczyk: Dziękuję bardzo.)
Wniosek formalny zgłosił pan senator 

Martynowski… chce zgłosić. Proszę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja mam pytanie, 

no, zgłaszam się.)
Chwileczkę. Panie Marszałku, jest pan zapisany 

na liście osób do zadania pytań.
(Senator Bogdan Borusewicz: No nie…)
Przed chwilą zgłosił się pan senator z wnioskiem 

formalnym.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgodnie z art. 48 Regulaminu Senatu bardzo 

proszę o przejście do dyskusji. Składam wniosek 
formalny o przejście do dyskusji i zamknięcie listy 
zgłoszonych mówców oraz ograniczenie czasu prze-
mówień do 5 minut.

(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: O!)
(Senator Piotr Zientarski: O, a może w ogóle bez 

dyskusji?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Może w ogóle bez?)
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan marszałek w sprawie wniosku formalnego 

chce się wypowiedzieć?
(Senator Piotr Zientarski: Co to się stało?)
(Głos z sali: W ogóle nie dyskutować.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw wobec wniosku pana senatora 

Martynowskiego. Może zgłosić wniosek, oczywiście 
po raz kolejny, o zamknięcie listy, to regulamin do-
puszcza. Ale nie może pan, Panie Senatorze, zgłaszać 
wniosku o skrócenie wystąpień senatorów do 5 minut, 
ponieważ zapis regulaminu jest jasny: 10 minut plus 
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(wicemarszałek M. Seweryński) (Głos z sali: Do dyskusji.)
…do dyskusji. Jest lista, liczy 6 osób. Zamykamy 

ją na 6 osobach.
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze dyskusja się 

nie zaczęła!)
Teraz głosujemy… Panie Senatorze, jest wniosek 

formalny i będziemy nad nim głosować. Pan senator 
zgłosił wniosek o zamknięcie udziału w zadawaniu 
pytań, a teraz mamy wniosek……

(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie for-
malnej!)

…o zamknięcie listy…
Głosujemy nad sprawą formalną, a potem pan 

zgłosi swoją sprawę formalną.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie, ja muszę 

wcześniej.)
Głosujemy nad wnioskiem.
Kto z państwa senatorów…
(Senator Mieczysław Augustyn: Czy dyskusja zo-

stała otwarta?)
…jest za skróceniem do 5 minut wystąpień w cza-

sie dyskusji?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie było dys-

kusji!)
Proszę bardzo.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak można skrócić 

coś, czego się nie zaczęło?)
(Rozmowy na sali)
Głosowało 71 senatorów, 52 było za, 19 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Wniosek został przyjęty.
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny!)
I ostatni wniosek pana senatora Martynowskiego 

jest o zamknięcie listy dyskusyjnej.
(Senator Piotr Zientarski: Ale my jeszcze się nie 

zgłosiliśmy!)
Zapisanych zostało 8 osób…
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze nie otwarto 

dyskusji!)
Chwileczkę! 6 osób jest zapisanych. I w tym mo-

mencie jest prośba o zamknięcie tej listy. Dlatego 
poddaję ten wniosek pod głosowanie.

(Senator Piotr Zientarski: Ale jeszcze nie została 
otwarta…)

(Senator Robert Mamątow: To nie ma znacze-
nia.)

(Senator Piotr Zientarski: Przed posiedzeniem 
Senatu trzeba się zapisywać, Panie Marszałku?)

(Rozmowy na sali)
Jest otwarta cały czas. 6 osób było…
(Senator Jan Rulewski: Nie!)
…zapisało się, tak, zapisało się. Była lista otwarta.
(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Jaki?)
Kto z państwa senatorów jest…
(Senator Jarosław Obremski: Nie ma mojej kar-

ty…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Obremski: Nie działa.)
Działa. Wszystko jest dobrze.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wnio-

sku pana senatora Martynowskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 52 było za wnioskiem 

pana senatora Martynowskiego, 16 – przeciw, nikt 
się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 5)

Wniosek pana senatora Martynowskiego został 
przyjęty.

Oznacza to, że lista dyskutantów została ogra-
niczona do tego stanu, który został zapisany w mo-
mencie, w którym głosowaliśmy. Wystąpienia będą 
trwały po 5 minut i…

(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: 

Przegłosowaliśmy jeden wniosek.)
Tak.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Ten 

o przejście do dyskusji.)
Tak, przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, będzie poprawka. Przegłosowaliśmy 

jeden wniosek, o zamknięcie listy pytań.
Następnie będzie wniosek o skrócenie…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: …czasu 

wypowiedzi…)
…czasu wypowiedzi o 5 minut, do 5 minut tylko.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, mam 

wniosek formalny.)
Proszę bardzo…
(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Ale jest wniosek formalny.)
Wniosek formalny podlega w tej chwili głosowa-

niu. Po tym zgłosi pan swój wniosek ten formalny.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale co przegłoso-

waliśmy?)
(Głos z sali: Przejście do dyskusji.)
Poddaję… Przegłosowaliśmy ograniczenie pytań 

i przejście do dyskusji.
(Głos z sali: Nie…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: To dwa…)
(Głos z sali: Trzy.)
Chwileczkę, są 3 wnioski. Drugi wniosek będzie 

o zamknięcie listy osób zgłoszonych do głosowania…
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(wicemarszałek M. Seweryński) Kto się wstrzymał?
Głosowało 75 senatorów, 18 – za wnioskiem pana 

senatora, 57 – przeciwko wnioskowi, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Wniosek nie uzyskał poparcia.
(Senator Piotr Florek: Wniosek formalny.)
Przechodzimy do dyskusji.
W tej chwili otwieram…
(Głosy z sali: Wniosek formalny.)
Proszę bardzo, wniosek formalny.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, składam wniosek formalny o to, 

żeby przerwać posiedzenie i żeby Biuro Legislacyjne 
wypowiedziało się na temat regulaminu, na temat 
tego, czy jest możliwe zakończenie, zamknięcie 
dyskusji w przypadku, gdy nie została ona w ogóle 
ogłoszona. Bo to jest coś niesamowitego i niemożli-
wego. Chcielibyśmy, Panie Marszałku, żeby Biuro 
Legislacyjne się wypowiedziało, czy jest to w ogóle 
dopuszczalne…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, wniosek zrozumiałem. Jako for-

malny wniosek może być potraktowany tylko wniosek 
o ogłoszenie przerwy. Taki wniosek został już prze-
głosowany, więc nie ma potrzeby, żebyśmy głosowali 
nad nim ponownie.

(Senator Piotr Zientarski: A kiedy mamy się za-
pisywać?)

Przechodzimy do dyskusji.
Jako pierwszy w dyskusji zapisał się…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Marszałek 

Borusewicz.)
…pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.
(Senator Jacek Włosowicz: 5 minut.)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Przechodzimy na wyższe stadium pracy w Senacie. 

Dotychczas na wniosek senatora Martynowskiego 
ograniczano tylko liczbę pytań. W tej chwili na wnio-
sek pana senatora ograniczono nie tylko liczbę pytań, 
ale i czas wystąpień, ograniczono też listę mówców…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

…Pani Marszałek, mimo że marszałek nie otwo-
rzył listy mówców. Ta procedura jest po prostu kom-
promitująca dla pozycji Senatu.

Już sam fakt, że dzisiaj o godzinie 12.00 Sejm 
przegłosował ustawę wycofującą zasadniczą zmianę 
ustawy o IPN sprzed 5 miesięcy zaproponowaną przez 
rząd PiS, a już o godzinie 13.00 znalazła się ona na 

(Senator Mieczysław Augustyn: Zapisz się, bo jesz-
cze nie było głosowania.)

Chwileczkę, chwileczkę. Głosujemy nad wnio-
skiem o zamknięcie listy osób zapisanych do dyskusji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, zapisuj się. 
Zapisuj się teraz.)

(Rozmowy na sali)
Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 70 senatorów, 56 jest za, 14 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jeszcze 

przed głosowaniem zapisało się, Panie Marszałku…)
Tak. Przed głosowaniem zapisało się – dla infor-

macji podaję – 9 osób i na tym lista dyskutantów 
została zamknięta.

Przechodzimy zatem do…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, zapo-

wiedział pan…)
Chwileczkę, chwileczkę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Bo miał pan…)
Już wszystko pamiętam, wszystko widzę. Teraz 

udzielę panu głosu.
Proszę, wniosek formalny.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku, niewątpliwie wynikły kontro-

wersje wokół procedury i dalszych prac senatorów. 
Ja proponuję, aby Prezydium Senatu, konwent odbył 
spotkanie…

(Senator Grażyna Sztark: Posiedzenie.)
…posiedzenie, a przed tym pan marszałek ogłosił 

półgodzinną przerwę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie wniosek formalny pana 

senatora Rulewskiego.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma wniosku 

formalnego o…)
Jest wniosek o ogłoszenie przerwy.
(Senator Stanisław Karczewski: W katalogu nie 

ma wniosku… Jest tylko wniosek o ogłoszenie prze-
rwy.)

Jest wniosek o ogłoszenie przerwy i ja ten wniosek 
poddaję pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wnio-
sku o ogłoszenie przerwy? Kto z państwa senatorów 
jest za?

Kto jest przeciw?
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(senator B. Borusewicz) Skąd ta cezura 1925–1950, która obejmuje róż-
ne sytuacje prawne i faktyczne? No bo na tym te-
renie było państwo polskie, potem była okupacja 
sowiecka, niemiecka, a potem Polska była w zupeł-
nie innym kształcie. 1925 r. Pytałem wszystkich… 
W 1925 r., proszę państwa, Jewhen Konowalec, twór-
ca Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, przeniósł sie-
dzibę tej organizacji…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
dziękuję. Czas się skończył.)

…z Pragi do Berlina i…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję panu bar-

dzo…)
…przestał współpracować z Rosjanami…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję panu bar-

dzo…)
…bo wcześniej współpracował z Rosjanami 

i Niemcami.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 

dziękuję bardzo…)
To jest wrzutka rosyjska.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo.)
To jest rosyjska interpretacja nacjonalizmu ukra-

ińskiego. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Pani Senator, 

bardzo serdecznie zapraszam panią na mównicę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się zapisuję na 

5 minut.)
(Głos z sali: Ale ja…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek, ja 

się zapisuję drugi raz na 5 minut.)
Ale ja rozumiem, że w ogóle… Panie Marszałku, 

rozumiem, że…
(Senator Czesław Ryszka: Ale lista jest zamknię-

ta.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, nie, gło-

sowaliśmy, bo…)
Lista jest zamknięta. Padł i został przegłosowany 

wniosek, że wystąpienia w dyskusji są ograniczone 
do 5 minut, w związku z tym nie ma możliwości 
zapisania się do dodatkowego głosu.

Bardzo proszę, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ponieważ gdy szłam na mównicę, pani marszałek 

powiedziała do mnie „proszę serdecznie”, to ja też 
serdecznie chcę się zwrócić do pani marszałek i po-
wiedzieć, że bardzo współczuję, bo wprowadzacie 
tutaj państwo… Proszę tego nie traktować osobiście, 
ale… To, co się dzisiaj stało, jest absolutnym skan-

posiedzeniu Senatu, pokazuje, że zaczynamy się trak-
tować jako Izbę trzeciego czytania w Sejmie, czytania 
sejmowego. To jest obniżanie rangi Senatu. Ja chcę 
powiedzieć, że zdecydowanie protestuję. (Oklaski) 
W Senacie jeszcze się nie zdarzyło, żeby ograniczono 
czas przemówień, nie zdarzyła się taka sytuacja. No, 
można ograniczyć nie do 5 minut, można ograniczyć 
do 30 sekund.

(Senator Mieczysław Augustyn: To jeszcze przed 
nami.)

Dlaczego tego nie robicie? Jeszcze nie robicie, ale 
jesteście na dobrej drodze.

Chciałem zacząć inaczej, chciałem zacząć bar-
dziej pozytywnie. Otóż w znacznej części zgadzam 
się z tym, co mówił premier Morawiecki. Ale dla-
czego 5 miesięcy temu, kiedy z tej mównicy wo-
łaliśmy o opamiętanie, o to, żeby nie procedować 
tej ustawy w takim trybie, kiedy ja na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów zwracałem się do marszałka 
Karczewskiego, aby nie procedować w takim try-
bie, dać rządowi czas na zastanowienie się, jakie 
skutki przyniesie ta ustawa, nie słuchaliście opo-
zycji? Nie słuchacie opozycji, ale nie tylko sena-
torów, nie słuchacie też tego, co mówią i mówili 
ludzie, którzy przychodzili tutaj i demonstrowali 
pod Senatem w sprawie wielu ustaw, o Trybunale 
Konstytucyjnym, sądzie, Sądzie Najwyższym. Nie 
słuchacie i nie słuchaliście nas wtedy, kiedy mó-
wiliśmy do czego doprowadzi ta zmiana ustawy 
o IPN, penalizacja, zagrożenie kodeksem karnym 
dla wszystkich na całym świecie, którzy przywo-
łają pojęcie „polskie obozy śmierci”. Mówiliśmy 
o tym, że jest możliwość… że bardziej skuteczne 
jest walczenie z tym w ramach procedury cywilnej 
niż wprowadzanie do tego narzędzi państwowych. 
Mówiliśmy, że nie ma takiej możliwości, żeby ko-
goś w Stanach Zjednoczonych sądzić za tego typu 
sformułowanie w procesie karnym według naszych 
ustaw. Nie słuchaliście nas, nie słuchaliście i nie 
słuchacie opozycji, nie rozmawiacie z opozycją, 
macie w swoim katalogu tylko ograniczenie głosu, 
ograniczenie częstotliwości posiedzeń parlamentu, 
Senatu, także Sejmu. Doprowadza to do tego, że…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

…słuchacie państw ościennych albo innych 
państw, innych rządów, a nie nas, senatorów. I na 
koniec…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
I na koniec sprawa ukraińska. Dobrze, że premier 

zapowiedział, że w tej ustawie też będzie zmiana.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, czas 

się skończył.)
Już kończę.
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(senator B. Zdrojewska) zrobić wcześniej – stosuje się tego typu procedury. Nie 
może być też tak, że zostaje zamknięta lista mówców. 
Wprowadzane są tutaj obyczaje z Sejmu. Ja znam 
panią marszałek i nie wyobrażam sobie, żeby zacho-
wywała się tak jak pan Kuchciński. Może wprowa-
dzicie tu jeszcze inne ograniczenia i będziecie nam 
wyłączać mikrofony? To jest Senat. Podkreślam: to 
jest Senat. Tutaj obowiązywały, tak mi się wydawało, 
inne standardy.

Przechodzę do rzeczy. Postaram się bardzo szyb-
ko.

Szanowni Państwo, jest taka zasada: po pierwsze 
nie szkodzić. Ustawa, która została wprowadzona 
przy ogromnym sprzeciwie opozycji, ustawa, która…

(Rozmowy na sali)
Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bardzo. 

Panowie Senatorowie, Panie Marszałku, bardzo pro-
szę o ciszę. Panowie Senatorowie, czasu jest mało, 
więc nie chciałabym go marnować na zwracanie 
uwagi i na przekrzykiwanie państwa. Proszę bardzo.)

Proszę, żeby panu senatorowi z PiS, który nie umie 
się zachować, ten czas był odliczony.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
Nie umie się zachować.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, 

chciałabym powiedzieć, że zasada „po pierwsze nie 
szkodzić” powinna być stosowana, kiedy myślimy 
o polityce zagranicznej, o ważnych, drażliwych spra-
wach dotyczących bolesnych stosunków między na-
rodami.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Mówiła o tym opozycja, zwracając uwagę na to, 

jakie niebezpieczeństwa są związane z tą ustawą. 
Państwo to kompletnie zlekceważyliście.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Pan premier mówił dzisiaj, że zagłosowałby tak 

samo, że znowu poparłby tę ustawę. Muszę powie-
dzieć, że było to dosyć szokujące. To znaczy, że pan 
premier niczego się nie nauczył i że ten rząd niczego 
się już nie nauczy.

Powiem tu o czymś, co wszyscy wiemy. Google 
Trends – tam jest taka wielka górka – to jest coś, co 
sprawdza, czym interesują się ludzie na całym świe-
cie. Jak wpisze się tam hasło „Polish death camps”… 
Była tam wielka górka. Ona była tak wielka pierw-
szy raz od wielu, wielu lat. Po prostu ludzie zaczęli 
używać tego określenia. Stało się ono popularne na 
całym świecie. Przedtem było płasko i ostatnio znowu 
jest płasko. Ta ustawa niczego nie poprawiła. Ona 
wszystko zepsuła. Wprowadziła do świadomości lu-
dzi na całym świecie sformułowanie „polskie obozy 
koncentracyjne”.

dalem. Siedzi koło mnie wieloletni senator, Marek 
Borowski, który chciał się zapisać do głosu, i on nie 
ma możliwości w tak istotnej…

(Senator Wiesław Dobkowski: Mógł się zapisać.)
(Poruszenie na sali)
Jak mógł? Kiedy? Przed…
(Senator Wiesław Dobkowski: Mógł się zapisać.)
(Senator Kazimierz Kleina: Kiedy? Wczoraj? 

Wczoraj.)
Nie…
(Głosy z sali: Ale…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale bardzo proszę…)
(Rozmowy na sali)
Proszę mi nie przerywać, Panie Senatorze!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Kiedy miał się zapisać?
(Głos z sali: Mógł…)
Nie, proszę pana…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, do rze-

czy, bo czas jest krótki.)
(Głos z sali: No i…)
No ale co prosi…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie otworzono listy 

mówców.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo!)
(Senator Jan Rulewski: Nie wiedzieliśmy…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

9 osób zapisało się do dyskusji, więc była możliwość 
zapisania się.)

(Senator Kazimierz Kleina: Ale ktoś to ogłosił?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Padł wniosek formal-

ny, lista została zamknięta.)
(Senator Jan Rulewski: Trzeba było ogłosić, że 

otwieramy listę…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę, Pani 

Senator. Proszę bardzo.)
Jestem absolutnie przekonana, Pani Marszałek, 

że został tutaj złamany regulamin. Z całą pewnością 
złamane zostały wieloletnie dobre obyczaje. Nigdy nie 
było tu czegoś takiego, żeby ograniczano wypowie-
dzi. Nie wiem, dlaczego – zwracam się do PiS – przyj-
mujecie państwo tego typu wnioski. Sami znajdziecie 
się w takiej sytuacji za parę lat. I co będziecie wtedy 
mówili? Przypomnimy wam pana Martynowskiego. 
Albo ktoś inny wam to wszystko przypomni, na pew-
no gorszy od nas czy od was.

Chciałabym też powiedzieć jedną rzecz. Nie może 
być tak, że w tak pilnie wprowadzanej ustawie – ona 
tak naprawdę wcale nie jest taka pilna, można ją było 
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
(Oklaski)
Pan senator Leszek Czarnobaj. Panie Senatorze, 

proszę.
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja byłem zapisany, 

przepraszam.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale już cię wykreślili.)
(Głos z sali: Nowy wniosek był….)
(Senator Leszek Czarnobaj: Już cię wykreślili…)
(Głos z sali: No jesteś, Piotrek.)
Proszę o ciszę, na pewno da się to wyjaśnić.
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie 

Ministrze… chociaż pana nie widzę. Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale spokojnie…)
Ale prosiłbym o chwilę ciszy. To tylko 5 minut, to 

naprawdę szybko minie. 
Chciałbym rozpocząć od tego, co przygotował 

sobie na swoje wystąpienie pan senator Kleina, ale 
w związku z tym, że państwo tak ładnie tutaj proce-
dujecie w polskim parlamencie, zanim o tym powiem, 
chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie po-
gratulować senatorom Prawa i Sprawiedliwości. To, co 
robicie z polskim Senatem, to po prostu hańba i wstyd. 
Będziecie się za to wstydzić. A szczególnie chciał-
bym podziękować panu senatorowi Martynowskiemu. 
Znam go z poprzedniej kadencji i pamiętam, jaki 
był dociekliwy – i bardzo dobrze. No, przecież nie 
do pomyślenia było, żeby jakaś ustawa miała 4-ty-
godniową vacatio legis. Przecież pamiętamy, jak na 
posiedzeniach komisji się wstydziliśmy, że wprowa-
dzamy 4-tygodniową vacatio legis. To, co wyprawia-
cie… Panie Senatorze Martynowski, Drogi Marku, 
zapiszesz się złotymi zgłoskami w historii polskiego 
parlamentaryzmu. I szkoda, że jest tylko czwórka 
senatorów, z panią marszałek pięcioro… A nie, tro-
szeczkę więcej. Źle policzyłem, chyba z tych nerwów.

(Senator Kazimierz Kleina: Szkoda czasu.)
Szkoda czasu. W każdym razie chciałbym po-

wiedzieć o tym, co przygotował pan senator Kleina. 
Szanowni Państwo…

(Senator Kazimierz Kleina: Bo ja nie mogę wy-
stąpić.)

…pan senator Kleina nie może wystąpić. Pytaliśmy 
o procedury. No, pytałem pana senatora, kiedy to do-
stał, no bo myślałem, że po znajomości dostał wcze-
śniej, że się zapoznał, że ma analizy. Chcę państwu 
powiedzieć o tym, co uzyskał pan senator Kleina. 
Wczoraj została podjęta uchwała Rady Ministrów. 

Chciałabym teraz powiedzieć tak. Wolałabym, 
żebyście się państwo pochwalili czymkolwiek, jeśli 
chodzi o poprawienie stosunków z Izraelem, jakimi-
kolwiek sukcesami, czymkolwiek, co można by było 
określić jako pójście do przodu. Ale niczego takiego 
nie było. Było tylko psucie stosunków.

(Rozmowy na sali)
Proszę mi nie przerywać, proszę pana. Było tylko 

psucie stosunków. Ja przypomnę, co myśmy zrobili 
i co wyście zepsuli. Przypominam budowę muzeum 
„Polin”. Mówię o wspólnej historii, która pokazu-
je… Dotychczas były tylko wycieczki do Auschwitz. 
Muzeum „Polin” pokazało wielowiekową, wielką 
więź łączącą oba narody, przyjaźń, współżycie itd., 
pokazało dobre strony. To fantastycznie wpłynę-
ło… Goście z Izraela przyjeżdżają teraz nie tylko do 
Oświęcimia, ale także do Warszawy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.)
Kolejna sprawa to efekt współpracy z Yad 

Vashem oraz z muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. 
Przypomnę słynną sprawę baraku. Udało nam się 
załatwić sprawy, które wcześniej nie mogły być za-
łatwione. Przypomnę rok Izraela, który był bardzo 
dobrze odebrany. Był wspaniały pokaz polskiej kul-
tury w Izraelu. To była prawdziwa poprawa naszych 
stosunków.

Przypomnę efektywną…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.)
Proszę mi doliczyć czas za tamte rzeczy. Ja muszę 

to powiedzieć.
(Wicemarszałek Maria Koc: Doliczam.)
Dziękuję.
Przypomnę chociażby efektywną współpra-

cę z Holendrami. Pan premier wymienił tutaj 
Holendrów, z którymi rozpoczęliśmy współpra-
cę, jeśli chodzi o odbudowę, odnowienie obozu 
w Sobiborze, o przypomnienie tej całej sytuacji 
związanej z Żydami holenderskimi. Tego wcze-
śniej nie było. Przypominam o tych tablicach do-
tyczących Żydów z Luksemburga, tablicach odsła-
nianych tutaj, w Polsce. Przypomnę też tę wizytę 
premiera z całym rządem. Premier Polski, Donald 
Tusk, pojechał do Izraela…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, doliczy-
łam czas, ale on i tak już się skończył, tak że bardzo 
dziękuję.)

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek. Na zakoń-
czenie jeszcze powiem, że to jest… „Skandal” to 
już wyświechtane słowo, ale powiem, że jest mi 
wstyd. Jest mi wstyd, że dzisiaj, kiedy premier po 
raz pierwszy, jak niektórzy mówią, zaszczycił tę 
Izbę swoją obecnością, dzieją się tutaj tak kom-
promitujące, wstydliwe rzeczy. Jest to po prostu 
nie do przyjęcia. 
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(senator L. Czarnobaj) dyskutowało się tak długo, aż się wyczerpało temat. 
Oczywiście, były czasami za długie dyskusje, były 
dyskusje prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, 
też się denerwowaliśmy, że za długo, aleśmy spokoj-
nie słuchali. Do łba – przepraszam za to określenie 
– nikomu by nie wpadło, żeby zgłosić wniosek o za-
mknięcie listy mówców i ograniczyć czas wystąpień 
do 5 minut. Tworzycie rzeczy, które powodują upadek 
polskiego parlamentaryzmu, a w tym przede wszyst-
kim Senatu. I o to się martwię. I dlatego chciałbym 
powiedzieć tak: jesteście ludźmi, którzy zniszczyli 
nie tylko Polskę, lecz także polski parlamentaryzm. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Kazimierz Kleina: Bezrefleksyjnie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałek! Wysoka Izbo!
W pięćset pięćdziesiątą rocznicę parlamenta-

ryzmu… (Oklaski) …w przeddzień Zgromadzenia 
Narodowego mam pilną prośbę do kolegów z PiS. 
Błagam was, pozwólcie mi powiedzieć choć jedno 
słowo. Nie będzie ono brzydkie, bo ono będzie z hym-
nu. Tak jak powiedział Cambronne…

(Senator Tomasz Grodzki: Merde.)
Merde. Tak.
I druga kwestia, Pani Marszałek. Bo pani głoso-

wała tak, jak należy. W przyszłości wrócę do maski 
i zapowiadam, że nie przeproszę pani. Bo skoro nie 
pozwala się mówić, to trzeba coś innego pokazywać. 
I to zrobię. (Oklaski)

A teraz do rzeczy. Przez całe pół roku, do dzisiaj, 
narracja pana Morawieckiego, bohatera Solidarności 
Walczącej – dziś upadłej – to było: nie oddamy ani 
guzika. Ani Departamentowi Stanu, ani Żydom, ani 
Ukraińcom nie oddamy ani guzika. Dziś nastąpi-
ła zmiana, jak to się mówi w języku potocznym: 
cofka. Cofka nie dotyczy bynajmniej jakiegoś kon-
traktu na dostawy ropy z Rosji czy też ze Stanów 
Zjednoczonych. Cofka dotyczy kwestii istotnej, kwe-
stii, której… W tym miejscu, niedaleko stąd, mini-
ster spraw zagranicznych Polski na bardzo delikatną 
hitlerowską propozycję korytarza przez Prusy powie-
dział, że nie ma nic cenniejszego niż honor i Polska 
tym nie będzie handlować. Pan Morawiecki, obrońca 
Narodowych Sił Zbrojnych, Solidarności Walczącej, 
tudzież pogromca Armii Krajowej, a nawet 3/4 
„Solidarności”, dzisiaj się cofa. Cofa się w obliczu 
dyktatu i ultimatum, jakie zgłaszają – nie mam o to 
pretensji – obce rządy, które się kierują interesem 

Ministrowie dostali czas do 22.00 na jej zaopinio-
wanie, a dzisiaj to uchwalamy. A pan prezydent jest 
dzisiaj w Estonii i z tego, co wiem, wynika, że praw-
dopodobnie kurier będzie leciał do Estonii, żeby pan 
prezydent to podpisał. Co wy robicie z polską demo-
kracją? Ludzie, czy wyście na łby poupadali?

(Senator Kazimierz Kleina: Dla kogo to robicie?)
Dla kogo? Co wy robicie? No, czy wyście… 

(Oklaski) Czy wy wszystko musicie uchwalać tak 
bezrefleksyjnie? Powiedziałem podczas ostatniego 
wystąpienia, że – myślałem, że sobie żartuję, chcia-
łem troszeczkę zażartować – jak przyjdzie prikaz 
z Nowogrodzkiej, to wy uchwalicie, że Ziemia jest 
płaska, i to jeszcze bez konsultacji. No, parę osób się 
wstrzyma zapewne, ale pójdziecie i uchwalicie, i bę-
dzie bronić jak niepodległości twierdzenia, że Ziemia 
jest płaska, i będziecie nas o tym przekonywać.

Ta ustawa…
(Rozmowy na sali)
Panie, siedź pan cicho.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Pani Marszałek, proszę uspokoić tego jegomościa.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę bez takich wycieczek.)
No, słyszysz pan? Bez takich komentarzy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja do pana mówię.)
Do mnie?
(Wicemarszałek Maria Koc: To jest pan senator, 

a nie żaden jegomość, tak że bardzo proszę uważać…)
Pani Marszałek, przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: …jak się pan wyraża.)
Jegomość senator.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę o ciszę. Proszę kontynuować, bo czas ucieka.)
Pani Marszałek, pan premier miał tutaj wystą-

pienie dotyczące tej ustawy. Chcieliśmy dobrze, 
wszystko było dobre. Tak na czasie powiem, że było 
jak z polską piłką: chcieliśmy dobrze, wszystko było 
przygotowane…

(Senator Piotr Zientarski: …a wyszło jak zwykle.)
…a wyszło jak zwykle. I wy to samo robicie 

z większością ustaw. Wszystko jest dobrze, chcemy 
dobrze, a wychodzi, jak wychodzi. I teraz co posie-
dzenie będziemy korygować te wasze głupoty, które 
przygotowujecie jako senatorowie…

(Senator Kazimierz Kleina: …bezrefleksyjnie.)
…bezrefleksyjnie. Przygotowujecie? Dostajecie 

je rano i bez żadnej opinii, bez zastanowienia głosu-
jecie. No, ciśnie mi się na usta takie słowo określa-
jące, jak głosujecie, ale nie powiem tego słowa. Ale 
każdy wie, jak głosujecie. Ja po prostu powiem tak: 
niszczycie polski parlamentaryzm. Niszczycie polski 
Senat. Tradycją tej Izby było to, że się dyskutowało, 
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(senator J. Rulewski) niezwykle pilna? W mediach nie można się doczytać 
tej przyczyny, a pan premier, jak widać, nie uznał za 
stosowne, aby nas bardziej oświecić.

Nie chcę już mówić o tym, jakie szkody wywołała 
ta ustawa…

(Rozmowy na sali)
Bo nie dalej jak w zeszłym tygodniu gościliśmy 

najwybitniejszego żyjącego torakochirurga na świe-
cie, człowieka, który pierwszy przeszczepił z po-
wodzeniem płuca w 1983 r. w Toronto. On jest ży-
dowskiego pochodzenia i jadąc do Szczecina, po raz 
pierwszy odwiedzając Polskę, z czego byliśmy nie-
zwykle dumni i zaszczyceni, pytał się, czy bezpiecz-
nie jest przyjechać do Polski po wprowadzeniu tej 
ustawy, ponieważ fala antysemityzmu według niego 
narasta, jak również fala antypolonizmu w Ameryce, 
o czym się mógł przekonać choćby pan marszałek, 
obrażany przez burmistrza Jersey City, czyli sypialni 
Nowego Jorku.

To wszystko są efekty nierozumnie przyjmo-
wanej ustawy, której broniono w sposób absolutnie 
nieracjonalny. I nie wiemy, dlaczego dzieje się to 
tak szybko i błyskawicznie, czy chodzi o 4 lipca, 
Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, czy 
chodzi o inne daty. Ktoś mówił o 3 lipca, jakimś 
głosowaniu w Komisji Europejskiej, chociaż komi-
sarz Timmermans uzyskał – nieformalnie mówiąc 
– aprobatę, jeśli chodzi o podjęcie dalszych kroków, 
np. w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Nie 
wiemy tego nadal i to jest wyraz lekceważenia izby 
wyższej parlamentu. Bo jeżeli mamy uprawiać par-
lamentaryzm fasadowy, jeżeli mamy uprawiać par-
lamentaryzm na niby, jak w czasach – jak wszyscy 
chyba się zgadzają – słusznie minionych, no to róbmy 
tak dalej. Ale jeżeli chcemy być ludźmi szanowany-
mi i poważnymi, to nie tylko w przypadku ustawy 
o IPN, ale w każdym inny procesie legislacyjnym 
powinniśmy zachowywać zupełnie inne standardy.

Polska pojechała na mundial z rozdętym balonem 
i podszywaniem się… Każdy polityk chciał się pod-
łączyć pod sukces, chociaż jeszcze nic nie osiągnęli, 
dopiero jechali na mundial. I tradycyjnie, przypo-
minam, Polska na mundialu – pomijając wybitną 
drużynę Kazimierza Górskiego z 1974 r. i niewiele 
gorszą tę z 1982 r. – zawsze gra mecz otwarcia, mecz 
o wszystko i mecz o honor. Używając tego porówna-
nia, powiem, że mecz otwarcia z ustawą o IPN prze-
graliśmy z kretesem. To był nokaut, to była bolesna 
porażka. Teraz jest czas meczu o wszystko i takie 
procedowanie nad tą nieszczęsną ustawą, która może 
w swoich zamierzeniach miała szczytne cele – obronę 
czci Polaków – ale narobiła tyle szkód, że trudno je 
wszystkie nawet oszacować…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Już kończę, Pani Marszałek.

wewnętrznym. Bo rozumiałbym, gdyby to służyło po-
rozumieniu i pojednaniu, że należy się cofnąć w imię 
interesu wspólnego. Ale ja tego interesu wspólnego 
nie widzę.

Nie widzę u ciebie, Przyjacielu, Panie Senatorze 
Ryszka…

(Senator Czesław Ryszka: Ty jesteś prowokator 
normalnie.)

…gdy godzisz się na to, że ustawodawca godzi 
się na oskarżanie Polski, rządu na uchodźstwie oraz 
narodu polskiego, w tym Kościoła katolickiego, o to, 
że braliśmy udział w Holocauście… Dziwię się, że pan 
wywiesza białą flagę. Pewnie czas się kończy, pewnie 
trudno o motywację. Ja się czuję tym Polakiem, który 
płacze, gdy słyszy o Jedwabnem, ale dumny jestem 
z tego, że pół miliona żołnierzy, milion podziem-
nych, Kościół i zwykli, bezimienni ludzie walczyli 
o to, żeby nie było Holocaustu, o to, żeby ukarać nie 
państwo niemieckie, ale faszystów, nazistów. I jestem 
z tego dumny. Podobnie jak płaczę nad losem tych 
wszystkich, co na ziemi polskiej przeżyli Holocaust. 
Twierdzę, że Polska potrzebuje takich ludzi, i dlatego 
tu jestem. Was zaś określam nie jako ludzi z biało-
-czerwonej drużyny. Wy wywiesiliście białą flagę. 
Twierdzę, że wy nawet nie macie białej flagi. Wy 
jesteście po prostu jałowi. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grodzki. Proszę bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Ktoś powiedział, że nie 

ma wolności, a tu wolno takie głupoty mówić.)
Panie Senatorze, proszę o ciszę.
(Głos z sali: Wcześniej były większe.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
No, ministrów nie ma. 
Trzeba powiedzieć, że logika nie pozwala zrozu-

mieć, co się dzisiaj dzieje, ponieważ kiedy się odby-
wało posiedzenie komisji pana senatora Mamątowa, 
nie było jeszcze nawet śladu druku na stronie Senatu. 
Potem się pojawił druk nr 883 na stronie komisji, 
a dopiero później na stronie obrad plenarnych.

Pan premier tu z wdziękiem wypominał senatoro-
wi Napieralskiemu SLD, zapominając, że jedną z jego 
twarzy jest pan Piotrowicz z PZPR. I to twardego 
PZPR, tego prokuratorskiego. 

Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na jedno frapujące 
pytanie: co się dzieje, że jest to robione z pogwał-
ceniem wszelkich reguł i regulaminów jako sprawa 
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(senator T. Grodzki) ostre oświadczenie Departamentu Stanu, żeby się 
zatrzymać, żeby poczekać, żeby się zreflektować, 
a państwo wtedy mówiliście, że chodzi o siłę Polski, 
o budowanie siły Polski. To ja pytam: kiedy ta siła 
jest budowana? Czy ta siła byłaby budowana wtedy, 
gdybyśmy się na chwilę zatrzymali, zastanowili nad 
tym i podyskutowali, czy ta siła jest budowana teraz, 
kiedy w popłochu i z nieznanych powodów państwo 
się z tego wycofujecie i to w trybie urągającym wszel-
kim procedurom parlamentarnym? To bardzo jasno 
chcę powiedzieć. Czy to buduje siłę państwa polskie-
go? Mnie się wydaje, że nie.

Kolejna sprawa. Jest mowa o tym, że likwiduje 
się tylko sankcje, wykreśla się jedno czy dwa zdania. 
No to ja pytam, jakie to jest ściganie przestępstwa, 
skoro za to przestępstwo nie grozi sankcja? W takiej 
sytuacji mamy do czynienia z prawną i karną fikcją.

Sprawa kolejna, ja już o tym mówiłem w swoim 
pytaniu. Pan prezes Kaczyński lubi mówić, że polskie 
państwo przed 2015 r. było słabe wobec silnych i silne 
wobec słabych. Państwo dokładnie to robicie w tej 
ustawie: wycofujecie się z zapisów złych czy nieko-
rzystnych z powodu tego, że coś się dzieje w Stanach 
Zjednoczonych czy w Izraelu, ale ponieważ Ukraina 
jest słabsza, to możemy się na Ukrainie, przepraszam, 
kolokwialnie mówiąc, wyżywać. I to jest po prostu, 
bym powiedział, bardzo słabe i bardzo niskie. Chcę 
to bardzo jasno powiedzieć.

I następna kwestia. Już tylko 2 kwestie, więc spo-
kojnie zmieszczę się w 5 minutach. Chodzi o Polską 
Fundację Narodową. Ja będę o tym zawsze mówił, 
bo to, co się dzieje, jest po prostu jednym wielkim 
skandalem. Ostatnio otrzymaliśmy wszyscy po al-
bumie o Janie Pawle II… Ja jestem ostatnim, który 
by nie cenił albumów o Janie Pawle II, ale takich 
albumów naprawdę jest w Polsce wiele. A w tej spra-
wie ta fundacja nie zrobiła nic i to jest po prostu, jak 
powiedziałby prezes Kaczyński – znowu zacytuję; 
znam trochę tych cytatów – piramidalny skandal. 
Tak, Polska Fundacja Narodowa to jest piramidalny 
skandal i o tym trzeba mówić.

I wreszcie ostatnia rzecz. Przecież za to jest odpo-
wiedzialna konkretna osoba, która tutaj przed nami 
stała i która tych zapisów, które dzisiaj wykreślamy, 
tych 2 zdań – drobna korekta, jak powiedziałby pan 
premier Morawiecki – które wykreślamy, broniła 
po prostu jak niepodległości. W normalnym kraju, 
w normalnej demokracji – pan prezes Kaczyński lubi 
takie sformułowania powtarzać – pan minister Jaki 
powinien się podać do dymisji. (Oklaski) Ja wiem, 
że państwo go nie odwołacie, bo jest kandydatem 
Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Ja 
tylko mam nadzieję, że warszawiacy oglądają tę deba-
tę i wyciągną z tego wnioski. Bo po tej całej sprawie 
to ja bym się bał być mieszkańcem Warszawy. Bardzo 
serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Teraz jest mecz o wszystko. Jeżeli ten mecz znowu 
przegramy, a nie jesteśmy kompletnie do niego przy-
gotowani, to meczu o honor już nie będzie, tak jak 
chciała pani Pawłowicz. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Jan Filip Libicki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Ale dodatkowe 5 minut 

można?)
Nie można, bo dyskusja jest ograniczona do 5 mi-

nut, Panie Senatorze. Taki był wniosek.
(Senator Piotr Zientarski: Ale to pierwsze wy-

stąpienie…)
W ogóle dyskusja…
(Rozmowy na sali)
…głos w dyskusji – do 5 minut. 
(Głos z sali: To było głosowane.)
Taki wniosek był przegłosowany.
Panie Senatorze…
(Senator Jan Filip Libicki: Już jestem.)
A, przepraszam bardzo.
(Senator Jan Filip Libicki: Ja sobie szykuję…)
(Senator Piotr Zientarski: O drugim wystąpieniu 

nie było mowy, Pani Marszałek.)
Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zanim przejdę do omawiania tej nowelizacji, chcę 

powiedzieć trochę o trybie pracy. Państwo, czyli 
większość rządowa, robicie z Sejmu i Senatu atra-
pę parlamentaryzmu. Ja mam w związku z tym taki 
wniosek do pana senatora Martynowskiego. Bo po 
co my mamy udawać? Lepiej przeprowadzić pewną 
reformę konstytucyjną i niech pan prezes Kaczyński 
rządzi z Nowogrodzkiej dekretami, my pojedziemy 
do domu i przynajmniej do końca kadencji będziemy 
pobierać swoje uposażenie. Tak będzie uczciwiej i kla-
rowniej. Apeluję do pana senatora Martynowskiego… 
(Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
…żeby się zastanowił nad taką nowelizacją. To 

jest pierwsza kwestia.
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
To jest pierwsza kwestia.
Następna kwestia. Chcę powiedzieć tak. Ja mam 

wrażenie, jakbyśmy się cofnęli do stycznia albo lu-
tego, kiedyśmy to po raz pierwszy omawiali tę usta-
wę. Przecież pan senator Klich mówił wtedy, że jest 
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Prawda nie należy do zwycięzców, jak twierdził pre-
mier. Prawda historyczna nie jest kształtowana przez 
zwycięzców. Ci, co tak mówili, i ci, co tak robili, 
zapisali się najgorszymi zgłoskami w historii. Premier 
próbował nas przekonać, że to jest dobra droga. To 
nie jest dobra droga. Prawdę trzeba… Prawdy trzeba 
ciągle szukać, zderzając ją z przeciwnymi opiniami, 
i próbować ją uzgadniać, tak ażeby ona miała swoją 
właściwą siłę – siłę przekonywania. Tego nie potrafi 
robić specjalnie do tego powołany instytut ani nie 
sili się na to rząd. 

A przecież premier mógł tutaj powiedzieć ta-
kie 3 proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. 
Proszę o uchwalenie tej ustawy, bo przepisy oka-
zały się bublem, bo przepisy okazały się niereal-
ne, bo te przepisy nie działają i przynoszą szkodę. 
Proszę, uchwalmy to szybko, żeby to nie trwało 
długo. Dziękuję opozycji, że mówiła, że ostrzegała, 
że chciała to powstrzymać. I na końcu powinien 
powiedzieć: przepraszam. Przepraszam za autora 
tego bubla prawnego. Przepraszam za tego mini-
stra. Informuję, że w moim rządzie nie ma miejsca 
dla byle jakich ministrów, nie ma miejsca dla tych, 
którzy nie tylko tę ustawę, lecz także podobną, 
dotycząca reprywatyzacji, chwalili jako znakomite 
dzieło. Teraz można go szukać nie tyle w rządzie, 
ile na ulicach Warszawy, na których próbuje za-
chwalać swoją osobę jako kandydat na prezydenta 
stolicy. Niestety, tych słów tutaj nie usłyszeliśmy, 
natomiast usłyszeliśmy bardzo wiele półprawd i, 
niestety, przeinaczeń. Tak kończy się, proszę pań-
stwa, w tej sprawie wstawanie z kolan. Trzeba, 
wydaje mi się, znać pułap własnych możliwości. 
Widocznie tutaj źle to oceniono. Ten pułap jest 
bardzo niski i państwo, wstając z kolan, nie sobie, 
ale nam wszystkim, zrobiliście krzywdę. Naprawdę 
to nie powinno mieć miejsca.

W poprzednim wystąpieniu, kiedy była mowa 
o obniżaniu wynagrodzeń dla parlamentarzystów, 
mówiłem o tym, że zapewne to nie jest ostatni akt 
obniżania rangi parlamentu i parlamentaryzmu. Ci, 
którzy dążą do autokracji, nie chcą autentycznego 
parlamentu. I dzisiaj mamy kolejne wydanie tego 
procesu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

To, o czym mówiłem, nie zakończyło się, zapew-
niam państwa, będzie trwało dalej, a my, i nasza obec-
ność tutaj, zostaniemy sprowadzeni, i już jesteśmy 
sprowadzani, do roli zupełnie niepotrzebnej atrapy. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, pan senator Martynowski.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. (Oklaski)
Bardzo dziękuję…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Proszę, pan…
(Głos z sali: Pani Marszałek, pani Zdrojewska…)
Tak? Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, Pani Marszałek, ale chciałabym 

zgłosić wniosek o ogłoszenie przerwy ze względu 
na nieobecność pana ministra Dworczyka. Nie wiem, 
z jakiego powodu go nie ma, ale to jest kolejna tego 
typu sytuacja. Po raz pierwszy… Poszedł sobie po 
prostu, tak?

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, wniosek 
o ogłoszenie przerwy był. Już przegłosowaliśmy, że 
przerwy nie będzie.)

Ale z innego powodu. To jest z innego powodu. 
Ja poprosiłabym o zawołanie tutaj pana ministra 
Dworczyka. Bo po co ta dyskusja?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Albo pana 
Jakiego.)

Albo pana Jakiego, skoro już nie…

Wicemarszałek Maria Koc:
Ja bardzo proszę…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Zaraz zobaczymy, czy pan minister będzie mógł 

do nas dotrzeć. Bardzo proszę, żeby biuro się zorien-
towało, czy pan minister jest gdzieś tutaj, żeby mógł 
do nas dotrzeć.

Proszę bardzo, pan senator Mieczysław Augustyn. 
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Proszę państwa, dzisiejsza obecność premiera 

u nas mogła być wydarzeniem, wydarzeniem waż-
nym, pozytywnym. Tymczasem premier z tego miej-
sca próbował udowadniać, że to, co było całkowitą 
porażką, klęską, zła ustawa, która pociągnęła za sobą 
lawinę niekorzystnych dla Polski komentarzy, lawi-
nę niekorzystnych dla Polski upowszechnionych są-
dów dotyczących naszej przeszłości – w przewadze 
przecież chlubnej – w odniesieniu do Holocaustu… 
Premier próbował to nazywać sukcesem. Tymczasem 
prawda jest zupełnie inna. I to bardzo smutne, że pre-
mier przybył tutaj po to, żeby, patrząc nam w oczy, 
próbować przeinaczać… Użył tego słowa, ale sam 
próbował przeinaczać to, co się naprawdę stało. 
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(Senator Piotr Zientarski: Ja byłem zapisany do 
dyskusji od samego początku, uniemożliwiono zapi-
sanie się innym senatorom, a w tej chwili, w trakcie 
dopuszczalnej dyskusji nie udziela się głosu? Tak?)

Panie Senatorze, tak. Panie Senatorze, proszę…
(Senator Piotr Zientarski: Aha. To dziękuję…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Kuchciński jest złoty w po-

równaniu z panem, Panie Marszałku Karczewski.)
(Senator Piotr Zientarski: Bo chciałem prawdę 

powiedzieć…)
…proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 48 pkt 3 prze-

głosowaliśmy wniosek o zamknięcie listy zgłoszo-
nych mówców. Ten wniosek został przegłosowany. 
Teraz pan senator złożył wniosek z art. 48 pktu 4…

(Senator Piotr Zientarski: Żeby uniemożliwić wy-
stąpienia 2 senatorom, tak?)

…mówiącego o odroczeniu lub zamknięciu dys-
kusji…

(Senator Piotr Zientarski: Wystąpienia po 5 mi-
nut?)

…o zamknięcie dyskusji.
(Poruszenie na sali)
Poddaję ten wniosek pod głosowanie.
(Senator Piotr Zientarski: No, proszę państwa, 

no…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Senator, pro-

szę dokończyć dyskusję.)
Kto z państwa jest za wnioskiem o zamknięcie 

dyskusji?
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej ude-

rzają w pulpity, skandują: Hań-ba! Hań-ba!)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej ude-

rzają w pulpity, skandują: Hań-ba! Hań-ba!)
Proszę bardzo, kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Piotr Florek: Przeciw! Przeciw!)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 63 senatorów, 48 – za, 15 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Wniosek został przyjęty.
(Senator Piotr Florek: Chodźcie do domu, bo nie 

ma co. Koniec na dzisiaj.)
Bardzo dziękuję.
Zamykam dyskusję…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale to co, w trakcie 

wystąpień?)
(Senator Piotr Zientarski: Tego jeszcze nie grali.)
Zamykam dyskusję.

Senator Marek Martynowski:

Pani Marszałek, chciałbym złożyć wniosek for-
malny o zamknięcie dyskusji i przejście do głoso-
wania.

(Senator Jan Rulewski: A poprawki jeszcze można 
składać?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Padł…
(Senator Jan Rulewski: Jak pan na mecz się śpie-

szy, to proszę bardzo…)
Padł wniosek formalny…
(Senator Jan Rulewski: Merkel chce pan dopin-

gować?)
(Senator Piotr Zientarski: Ale jak to? To znaczy, 

że co? Że…)
Padł wniosek formalny…
(Senator Piotr Zientarski: Ale już było zamknię-

cie.)
Ja muszę…
(Senator Robert Mamątow: A nie mówiłem?)
Panie…
(Senator Piotr Zientarski: To co, to ja nie mogę 

przemawiać? Panie Marszałku?)
Panie Senatorze, przepraszam…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, padł wniosek formalny, ja muszę 

go poddać pod głosowanie.
(Senator Piotr Zientarski: Ale już był ten wniosek.)
Czy jest wniosek przeciwny?
(Senator Piotr Zientarski: Już była zamknięta li-

sta.)
Czy jest wniosek przeciwny?

Senator Bogdan Borusewicz:
Jest.
(Głos z sali: Tak.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak?
(Senator Piotr Zientarski: Ale jaki wniosek?)
Szanowni Państwo… Wniosek o zamknięcie dys-

kusji.
(Senator Piotr Zientarski: Ale przecież lista była 

już zamknięta.)
Szanowni Państwo…
(Głos z sali: Ale nie można składać znowu takiego 

wniosku.)
(Senator Piotr Zientarski: No nie, dwa razy? No, 

Pani Marszałek, to jest przecież skandal. Lista była 
już zamknięta.)

Przepraszam…
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Komunikaty. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (cd.)

(wicemarszałek M. Koc) która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 883 Z.

Proszę sprawozdawcę senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć sprawozdanie z posiedzenia 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja obradowała nad poprawkami zgłoszonymi 
do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialno-
ści podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku 
popartego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Mniejszość komisji wnosi o to, żeby skreślić 

z obecnie obowiązującej ustawy kary więzienia, kary 
pozbawienia wolności. Jednak uważam za stosowne, 
żeby – do czasu uregulowania spraw, które niewąt-
pliwie obniżają rangę i wartość narodu polskiego, 
jego rządu na uchodźstwie i tworzą przyczółki do 
odszkodowań – utrzymać karalność w postaci kar 
ograniczonych do kar typu grzywna. W tych wszyst-
kich przypadkach zaś, w których obywatele różnych 
krajów popełnią ten czyn niejako w nieświadomości, 
w niewiedzy, należy utrzymać brak karalności, pod 
warunkiem że natychmiastowo zamieszczą stosowne 
sprostowanie. Dziękuję bardzo.

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

pana senatora Grzegorza Napieralskiego, o przedsta-
wienie wniosku popartego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym…

(Rozmowy na sali)
…proszę Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że głosowanie w tej sprawie, w sprawie 

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone po 
przerwie.

Proszę o odczytanie komunikatu.
(Senator Jan Rulewski: Ale jaka przerwa?)

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:
Komunikat.
(Rozmowy na sali)
Nie wiem, czy mam…
Komunikat. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji poświęcone rozpatrzeniu 
poprawek zgłoszonych na sześćdziesiątym drugim 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz usta-
wy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary odbędzie się 27 
czerwca 2018 r. bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w sali nr 176.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ogłaszam przerwę do godziny 16.50.
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Za długo!)
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 40  

do godziny 16 minut 50)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 17.00.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 50  

do godziny 17 minut 01)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
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Głosowanie. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca G. Napieralski) 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?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 76 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 834, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 834 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
pana senatora Andrzeja Stanisławka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, proszę przenieść 

rozmowy do kuluarów.
W tej chwili udzielam głosu panu senatorowi 

Stanisławkowi.
Proszę.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam opinię do ustawy o zmianie usta-

wy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw.

Ustawa, która była przedmiotem dyskusji na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę o ciszę.)
(Głos z sali: Już jest.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję za 

ciszę. Proszę mówić dalej, Panie Senatorze.)
Dziękuję bardzo.
Przedkładana Senatowi ustawa ma na celu przede 

wszystkim powołanie funduszu celowego, Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem bę-
dzie finansowanie rozbudowy infrastruktury umoż-
liwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poprawka, którą mam honor przedstawić, została 

przygotowana i zarekomendowana przez pana mar-
szałka Borusewicza. Zwrócił on uwagę na bardzo 
ważną kwestię dotyczącą dzisiejszej debaty. Otóż 
pan premier Mateusz Morawiecki tutaj, na naszej 
sali, z tej mównicy poinformował nas, że w obec-
nym czasie zostało już wszczętych… nie pamiętam 
dokładnej liczby, ale na pewno ponad 80 postępo-
wań. Żebyśmy nie postąpili jak ostatnio i nie stwo-
rzyli znowu bubla prawnego, proponujemy poprawkę. 
Szanowni Państwo, chodzi o to, żeby uregulować 
kwestię wszczętych postępowań i żeby to wszystko 
było zgodne z konstytucją, z przepisami prawa.

Bardzo proszę, Szanowni Państwo, abyśmy przy-
jęli tę poprawkę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby jeszcze 

zabrać głos? Nie.
Informuję, że…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan senator…)
(Senator Kazimierz Kleina Jest…)
(Głos z sali: Nie ma pytań.)
Informuję, że wnioski w trakcie dyskusji zło-

żyli panowie senatorowie Jan Rulewski i Bogdan 
Borusewicz.

Przystępujemy do…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pytanie do 

sprawozdawcy większości.)
(Senator Władysław Komarnicki: Sukces, Panie 

Marszałku.)
(Głos z sali: Wspólny sukces.)
Nie ma takiej formuły. Koniec.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, nikt nie głosował za, 76 

senatorów było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 10)

Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.
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Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Stanisławek) Paliw Płynnych. Byli też przedstawiciele środowisk 
ekologicznych.

Tak że bardzo proszę Wysoki Senat o przyjęcie 
tej ustawy, która na pewno w przyszłości zarówno 
przyspieszy, jak i umożliwi powstawanie pojazdów 
z napędami alternatywnymi. Dziękuję bardzo.

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

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie wniosku mniejszości.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pracowaliśmy rzetelnie nad tą ustawą. Biuro 

Legislacyjne złożyło bardzo wiele wniosków, które 
w ocenie senatorów, ale także ministerstwa miały, 
i wciąż mają, szansę poprawić tę ustawę tak, by była 
ona zgodna z systemem prawnym i nie zawierała 
błędów. Część tych wniosków została przyjęta przez 
komisje, a część, dla nas z zupełnie niezrozumiałych 
względów, nie zyskała poparcia większości, w tym 
nawet takie, które zawierały ewidentne rzeczy do 
poprawienia, np. błędy językowe i czysto gramatycz-
ne. Dlatego uważamy, że do katalogu tych poprawek, 
które powinny być uwzględnione, należy dołożyć 
te, które złożyliśmy jako wniosek mniejszości po 
to, żeby ta ustawa była zgodna z sugestiami Biura 
Legislacyjnego, zgodna z prawem, zgodna z najwyż-
szymi standardami stanowienia prawa, o które my tu, 
w Senacie, mamy obowiązek dbać.

Rekomenduję wobec tego w imieniu mniejszości 
również ten zestaw poprawek. Dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.

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

Z góry przepraszam, że nie byłem na posiedzeniu 
naszej komisji, bo samolot się spóźnił. Dlaczego po-
wołuje się Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, gdy 

biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw 
odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprę-
żonego gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego 
w transporcie oraz zmniejszenie stosowania takich 
paliw ciekłych jak olej napędowy i benzyny silni-
kowe. Fundusz będzie budował system zachęt dla 
producentów i nabywców pojazdów napędzanych 
paliwami alternatywnymi.

Dysponentem funduszu jest minister właściwy 
do spraw energii. Zadania ministra jako dysponenta 
funduszu określa ustawa w art. 28za. Do najważ-
niejszych należeć będzie sporządzanie rocznych 
planów finansowych, wskazywanie trybu wyboru 
projektów do wsparcia oraz zatwierdzanie projek-
tów do wsparcia. Do dysponenta funduszu będzie 
należała realizacja wsparcia polegająca na obej-
mowaniu lub nabywaniu akcji, udziałów lub obli-
gacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb 
Państwa. Dysponent funduszu będzie dokonywał 
wyboru określonej formy wsparcia oraz określał 
w rozporządzeniu szczegółowe warunki udzielania 
wsparcia ze środków funduszu. Do dysponenta na-
leżało będzie określenie trybu wyboru projektów 
do wsparcia, to jest przyjęcie trybu konkursowego 
lub pozakonkursowego, a także realizacji wsparcia 
udzielanego w trybie pozakonkursowym – okre-
ślają to przepisy art. 28zi nowelizowanej ustawy. 
Dysponent funduszu rozpatrywał będzie prote-
sty wnoszone przez podmioty, których wnioski 
o wsparcie rozpatrywane w trybie konkursowym 
zostaną zaopiniowane negatywnie.

Zarządzanie funduszem powierza się Narodowemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Trzecim podmiotem realizującym zadania fun-
duszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który 
zapewniał będzie obsługę bankową.

Wsparcie realizowane będzie w postaci dotacji, 
pożyczek oraz obejmowania lub nabywania akcji, 
udziałów lub obligacji emitowanych przez podmioty 
inne niż Skarb Państwa.

Ustawa przewiduje wsparcie rynku paliw alterna-
tywnych, których definicja zawarta jest w regulacjach 
europejskich – dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych i rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1315 z 2013 r. w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeu-
ropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję 
nr 661 z 2010 r.

Nad ustawą została przeprowadzona dosyć długa 
dyskusja, która zakończyła się przyjęciem wielu po-
prawek. Głos zabierały zarówno strona nasza, czyli 
senatorowie, jak i strona społeczna, czyli Polska Izba 
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Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(senator W. Komarnicki) No, możliwe, że mi to umknęło. Ale w dyskusji 
w Sejmie to się przewijało i ministerstwo zapewnia-
ło, że ta ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na 
cenę benzyny. No, chyba wszyscy jesteśmy dorośli 
i zdajemy sobie sprawę, od czego zależą ceny paliw 
w Polsce. Te osiem groszy czy dziesięć z VAT nie 
ma żadnego znaczenia w porównaniu z kursem do-
lara, w którym są rozliczane paliwa płynne, czy np. 
ostatnimi decyzjami Stanów Zjednoczonych o zaka-
zie importu ropy naftowej z Iranu… No, akurat to 
jest nasz dostawca… My jesteśmy, niestety, malutkim 
graczem na rynku globalnym i nie mamy żadnego 
wpływu na ceny ropy naftowej, jesteśmy końcowym 
odbiorcą. Tak że myślę, że ten fundusz niskoemisyjny 
ma najmniejsze znaczenie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jaka będzie kwota wpływu na 

fundusz z tego tytułu? Jak się przewiduje, jaka to 
będzie kwota, ile to będzie w podatku VAT? Bo to 
też będą dochody… Zakładając, że w Polsce mamy 
najwięcej samochodów… Bo ostatnie dane, które tutaj 
dzisiaj słyszeliśmy, są takie, że 0,7 samochodu przy-
pada na jedną osobę w Polsce, a w Niemczech – 0,6. 
Czyli tego paliwa będziemy dużo, dużo kupować. 
Kupujemy i to rośnie, z roku na rok przybywa nam 
samochodów, szczególnie tych… wiemy, jakie to są 
samochody – takie, które palą dużo paliwa i samo-
chody starsze. Jaka jest prognoza wpływów?

Senator Andrzej Stanisławek:
Nie znam takich danych. Też nie było na ten temat 

rozmowy. Ale jest pan minister, na pewno to wyjaśni.

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

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

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

Jest z nami pan Michał Kurtyka, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Energii.

Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos? 
Zapraszam na mównicę.

funkcje, jakie w założeniu ma realizować fundusz, 
może przecież z powodzeniem – tak uważam – re-
alizować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej? Ta ustawa przewiduje moż-
liwość umarzania pożyczek realizowanych przez 
ten fundusz, czyli uznaniowość będzie decydowała 
o tym, kto będzie beneficjentem środków zgromadzo-
nych w funduszu. Uznaniowość będzie również prze-
sądzała o tym, komu pożyczka zostanie umorzona. 
Czy nie uważa pan, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
że są to trochę niejasne zapisy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Nie było dys-

kusji na ten temat w komisji, tak że moja wiedza jest 
tu ograniczona.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 

Panie Marszałku, rozumiem, że mogę dopytać stronę 
rządową. Czy tak?)

Będą później pytania.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję.)
Pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja nie jestem członkiem komisji, ale chciałbym 

zapytać pana – to jest pytanie do pana senatora spra-
wozdawcy – jaki wpływ te zmiany legislacyjne będą 
miały na cenę paliwa na rynku. Czy to się odbije 
w jakiś sposób – czy była dyskusja na ten temat na 
posiedzeniu komisji – krótkofalowo, ale i długofalo-
wo… Bo teraz ceny paliw są dość wysokie, stabilizują 
się, może ostatnio troszkę spadły… Ale jaki to będzie 
miało wpływ na… Czy to będzie w jakiś sposób kom-
pensowane, czy nie?

Senator Andrzej Stanisławek:
Na ten temat nie było rozmowy w komisji ani żad-

nej dyskusji, natomiast…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, ja 

się wypowiadałem.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę, 

proszę pozwolić…)



55
62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.

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

Polska propozycja powołania specjalnego fundu-
szu, którego zadaniem będzie finansowanie działań 
przewidzianych w Planie Rozwoju Elektromobilności 
oraz w ustawie o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych, spotkała się z przychylnym przyjęciem 
Komisji Europejskiej, podobnie jak wybrane w tym 
celu mechanizmy.

Odpowiadając na kolejne pytanie, chciałbym rów-
nież powiedzieć, że Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej to jest pewien pa-
rasolowy, szerszy fundusz, w który zostanie wkom-
ponowany fundusz celowy, jakim będzie Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu. W żaden sposób nie 
spowoduje to zwiększenia kosztów obsługi. Ten 
fundusz celowy będzie korzystał z infrastruktu-
ry Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Na obsługę bezpośrednio pro-
jektów z funduszu przewidziane jest ok. 0,6% przy-
chodów funduszu w 2019 r., a biorąc pod uwagę to, 
że fundusz będzie rósł w czasie, będzie to nawet tak 
mało jak 0,021% w 2027 r. Tak że jest to wyjątkowo 
oszczędnie skonstruowane narzędzie prowadzenia 
polityki finansowej państwa, wkomponowane w tym 
przypadku w ramy Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale z nadrzędną 
rolą ministra energii oraz z rolą Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Jeżeli chodzi o formy wsparcia, to zało-
żyliśmy, że będzie dosyć znacząca elastyczność form 
wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 
– dotacje, pożyczki.

Było również pytanie ze strony pana senatora na 
temat ewentualnych umorzeń, jednak trzeba mieć 
świadomość tego, że ten fundusz musi funkcjonować 
w ramach przepisów o pomocy publicznej, w ramach 
istniejących uwarunkowań i regulacji Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Projekty będą… Z pewnymi tylko wyjątkami, bo 
ustawa przewiduje również możliwość przeprowadze-
nia trybu pozakonkursowego, definiując szczegółowo, 
na jakich warunkach tryb pozakonkursowy może 
mieć miejsce. Jednak trzeba mieć na uwadze to, iż 
gros projektów będzie prowadzone w sposób kon-
kursowy, na takich samych zasadach jak te, na któ-
rych dzisiaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zarządza m.in. takim instru-
mentem jak umorzenie pożyczki.

Jeżeli chodzi o obszary, w których chcielibyśmy, 
żeby fundusz był aktywny, to pierwszym takim ob-
szarem jest budowa infrastruktury do ładowania lub 
tankowania pojazdów. Naszym zdaniem taka rozwi-
nięta infrastruktura nie tylko zwiększy poczucie bez-
pieczeństwa kierowców ekologicznych samochodów, 
lecz także jednocześnie spowoduje zbliżenie funkcjo-
nalności pojazdów zero- i niskoemisyjnych do tych 
napędzanych dieslem czy ropą, czy benzyną. Mamy 
dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której ta infrastruk-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo serdecznie dziękuję. Może krótko, kilka 

słów na temat samej ustawy, jeśli pan marszałek po-
zwoli.

Przedmiotem prac Senatu jest dzisiaj projekt usta-
wy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych, który wraz z ustawą o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych stanowi wdrożenie 
do polskiego prawa założeń dyrektywy Parlamentu 
i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych. W tym kontekście wspomnia-
ny fundusz stanie się głównym narzędziem finanso-
wania czystego transportu w polskich miastach. 

Odpowiadając od razu na pytanie pana senatora…
(Senator Mieczysław Augustyn: Bardzo dziękuję.)
Będziemy mieli, jeżeli chodzi o wpływy do fun-

duszu z opłaty emisyjnej, w ciągu całego cyklu trwa-
nia tego projektu, czyli 10 lat, 2,5 miliarda zł. Przy 
czym chciałbym nadmienić, że obydwie ustawy, tzn. 
zarówno ustawę o elektromobilności, jak i ustawę 
o biokomponentach i biopaliwach, należy rozpatry-
wać jako pewną wspólną… pewne narzędzie polityki 
gospodarczej państwa. Z jednej strony jest przestrzeń 
regulacyjna, z drugiej strony są mechanizmy finanso-
wania rozwoju zupełnie nowego rynku, o czym pan 
senator sprawozdawca, pan senator Stanisławek, już 
dosyć długo mówił.

Niewątpliwie jest to bardzo istotna ustawa, która 
pozwala nam odważnie spoglądnąć na perspektywę 
rozwoju paliw alternatywnych, zwłaszcza w kon-
tekście faktu, że Polska jest jednym z ostatnich kra-
jów w Unii Europejskiej, który tego typu obszaru 
nie zagospodarował pewną proaktywną polityką 
państwową. Przy czym w naszym przypadku mo-
gliśmy już oprzeć się po części na doświadczeniach 
innych państw, ale mogliśmy również skonstruować 
pewną politykę, która – jak nam się wydaje – po-
zwoli naprawdę zbudować innowacyjną przestrzeń, 
wyjątkową, opierając się na pierwszych doświad-
czeniach z innych krajów, ale też tworząc pewne 
rozwiązania, które są naszym zdaniem bardzo obie-
cujące dla Polski.

Niewątpliwie ten obszar będzie wymagał cią-
głej analizy nie tylko rozwiązań technologicznych, 
ale również regulacyjnych. Tak jak wspomniałem, 
dokonaliśmy przeglądu działań podejmowanych na 
innych rynkach i uznaliśmy, że zasadność diagnozy, 
którą sporządziliśmy, a także narzędzi przyjętych 
do rozwijania rynku paliw alternatywnych, została 
potwierdzona w trwającym dialogu Ministerstwa 
Energii z Komisją Europejską, będącym częścią pro-
cesu notyfikacyjnego.
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(sekretarz stanu M. Kurtyka) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę pozostać, ponieważ teraz senatorowie mogą 

zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę 
zapytania do przedstawiciela rządu związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów się zgłasza?
Pan senator Dowhan, proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ile ten projekt będzie kosztował? 

To znaczy, ile osób będzie zatrudnionych i jakie są 
koszty obsługi tego projektu? No, przecież to się samo 
z siebie nie zrobi. Czy może pan nam to sprecyzować?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:
Oczywiście, Panie Senatorze. Obsługa zadań 

związanych z funkcjonowaniem funduszu to są 
koszty około 1,5 miliona do 2 milionów zł rocznie. 
Te koszty, tak jak wspomniałem, są zminimalizo-
wane, z tego powodu, że będziemy opierać się na 
infrastrukturze Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego doświadcze-
niu i również jego zdolności do obrabiania, że się tak 
wyrażę, strumienia projektów, które będą płynęły. 
To jest, jeśli wziąć pod uwagę przychody funduszu, 
tak jak wspomniałem już w moim poprzednim wy-
stąpieniu, 0,6% budżetu w roku 2019 i tylko 0,021% 
w roku 2027. Tak że to jest wyjątkowo ekonomicznie 
skrojone narzędzie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Marszałku, mam kilka pytań i mogę się nie 

zmieścić w tej pierwszej minucie. Może będę zadawał 
je po kolei i próbował uzyskać odpowiedzi.

Pierwsze pytanie w zasadzie… Żeby nie wprawiać 
w zakłopotanie pana ministra, prosiłbym o zobowią-
zanie się do przedstawienia odpowiedzi na piśmie. 
Jakiś czas temu zorganizowaliśmy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy ma pan 
włączony mikrofon?)

Tak jest, Panie Marszałku.

tura nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięta, 
i z takim nieustającym problemem, czy konsument 
może pozwolić sobie na kupno takiego pojazdu, je-
żeli nie ma zagwarantowanej możliwości ładowania 
– czy też, w przypadku wodoru, tankowania – na 
terenie całego kraju. Możliwość uruchomienia za po-
mocą wspomnianego funduszu takiej infrastruktury 
spowoduje zwiększenie wiarygodności, możliwości 
używania i kupowania takich pojazdów.

Ponadto celem działania funduszu będzie również 
maksymalizacja wartości dodanej w polskiej gospo-
darce i zdobycie przez polskie podmioty przewag 
konkurencyjnych w określonych niszach rynkowych. 
Musimy mieć świadomość, że w chwili obecnej uzy-
skanie takiej przewagi nie jest możliwe w przypadku 
silnie rozwiniętych technologii stanowiących uzupeł-
nienie tradycyjnego silnika spalinowego, lecz – warto 
podkreślić – pozostaje realne w mniej rozwiniętych 
obszarach technologicznych, w których przewaga 
największych globalnych graczy nie jest jeszcze tak 
wyraźna. I w tym kontekście w przypadku paliw 
alternatywnych, w szczególności elektromobilności, 
wciąż nie wystąpił silny impuls do koncentracji, przez 
co nowe, mniejsze podmioty nadal mają szansę za-
istnieć.

Chciałbym również podkreślić, że Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który będzie obsługiwał Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu, będzie miał w swo-
im zestawie celów wsparcie instytucji naukowo-
-badawczych, jak również innowacyjnych rodzi-
mych przedsiębiorców. Celem tych planowanych 
działań jest pobudzenie za pomocą wsparcia pu-
blicznego polskich firm, zarówno z sektora elek-
tromobilności, czy szerzej: paliw alternatywnych, 
jak i z branż powiązanych.

Mamy świadomość, że są to działania obarczone 
pewnym ryzykiem, jak wszystkie działania w obsza-
rze innowacji i nowych rynków, ale jesteśmy przeko-
nani, że takie ryzyko należy podjąć i zniwelować jego 
część za pomocą wsparcia ze środków publicznych.

Niewątpliwie tego typu reorientacje, jak elek-
tromobilna rewolucja dokonująca się obecnie na 
naszych oczach, która jest niewątpliwie głęboką 
zmianą, wymagają odwagi i chęci zaryzykowania. 
Jestem przekonany, że podjęcie tego ryzyka leży 
w interesie nie tylko tych ambitnych i innowacyj-
nych polskich przedsiębiorców, którzy oczekują 
wsparcia w celu osiągnięcia lepszej pozycji w eu-
ropejskim i globalnym łańcuchu wartości, lecz także 
w interesie wszystkich Polaków, którzy chcą cieszyć 
się w swoich miastach niższym poziomem hałasu 
oraz czystym powietrzem.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
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(senator G. Peczkis) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej żaden – podkre-
ślam: żaden – homologowany pojazd nie jest sprzeda-
wany przez autoryzowaną stację pojazdów jako nowy 
pojazd napędzany wodorem. To co możemy zrobić 
dzisiaj? Możemy wyłącznie kupić za granicą pojazdy 
używane. Czy w związku z tym intencją państwa 
jest inwestowanie w używane pojazdy z zagranicy? 
W przypadku Polski najbliższa geograficznie stacja 
ładowania znajduje się w Berlinie. To jest pytanie 
trzecie: czy faktycznie państwa intencją jest to, żeby 
w takim kierunku iść?

I pytanie czwarte. To również było wielokrotnie 
podnoszone i nie uległo to zmianie. Państwo z jednej 
strony zezwalacie na pojazdy, które są teoretycznie 
czyste, pojazdy napędzane gazem, wpuszczacie je do 
stref czystego transportu, a z drugiej strony nie ujęliście 
tu pojazdów hybrydowych, które są w stanie prze-
mieszczać się wyłącznie na bateriach. Ujęliście tylko 
hybrydy plug-in. Z czego to wynika? Panie Ministrze, 
pytanie jest takie: dlaczego nie zostały tu ujęte te hy-
brydy? Przecież w sensie liczbowym w tym sektorze 
gospodarki, o czym pan przed chwilą powiedział, noto-
wany jest największy wzrost. Dlaczego ten największy 
segment nie jest objęty pomocą, chociaż to właśnie on 
rozwija tę gospodarkę? Mam na myśli hybrydy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze. Jeżeli ma pan dalsze 

pytania, to później je pan zada.
A teraz może pan minister zechce odpowiedzieć.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał 

Kurtyka: Pan senator chciałby, żebym odpowiedział 
na nie pisemnie. Tak? Bo tak to zrozumiałem.)

Na dwa na piśmie, a na ostatnie już nie.
(Senator Grzegorz Peczkis: Jak pan minister woli. 

Panie Ministrze, jak pan woli. Nie chciałbym pana 
ministra tutaj teraz… Za to chciałbym, żeby pan od-
niósł się do tego bilansu energetycznego. Wie pan, 
są wątpliwości. To jest profesor Polskiej Akademii 
Nauk, za którym stoi pewne doświadczenie, a przede 
wszystkim wiedza, bo to jest wiceprzewodniczący 
komisji energetyki…)

Panie Senatorze, już pan to wyjaśniał. Pan mini-
ster zechce odpowiedzieć na tyle…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał 
Kurtyka: To ja odpowiem w takim razie…)

…na ile jest to możliwe teraz, a resztę wyjaśni 
na piśmie.

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:
Tak, bardzo serdecznie dziękuję.

Jakiś czas temu zorganizowaliśmy w komisji go-
spodarki – z udziałem pana ministra, za co bardzo 
serdecznie dziękuję – posiedzenie, na którym zaj-
mowaliśmy się pewną szczegółową sprawą, sprawą 
elektromobilności i tej ustawy. I wtedy zostało przed-
stawione wyliczenie jednego z profesorów Polskiej 
Akademii Nauk, który policzył, że pojazdy zeroemi-
syjne w rzeczywistości, przy polskiej energetyce, przy 
prądzie wytwarzanym z polskiego miksu, głównie 
z węgla kamiennego, węgla brunatnego i innych, są 
bardziej emisyjne, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, niż 
pojazdy spalające benzynę i ropę. I w związku z tym, 
że w międzyczasie usłyszałem, że zostało to zakwe-
stionowane przez jednego z przedstawicieli minister-
stwa, chciałbym prosić uprzejmie o przedstawienie, 
jeśli to możliwe, tego wyliczenia i podanie pełnego 
algorytmu z podpisem osoby, która to wykonała, tak 
żeby można było podjąć ewentualnie dyskusję. To 
jest pierwsze pytanie.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To będzie 
odpowiedź na piśmie.)

Tak jest.
Teraz druga prośba o odpowiedź na piśmie. Do 

realizacji celu elektromobilności polskiej została po-
wołana przez ministerstwo, o ile wiem – może się 
mylę, tak że przepraszam, jeśli się mylę – spółka 
ElectroMobility Poland. Zwracam się z uprzejmą 
prośbą, żeby pan minister przedstawił na piśmie, ja-
kie wydatki zostały poniesione na poszczególnych 
etapach realizowania tego celu, i wypisał podmioty, 
które to realizują, również te spoza kraju albo ma-
jące filię w kraju. Jakie były te wydatki i jakie cele 
programu, których osiągnięcie pierwotnie zakładano, 
zostały już zrealizowane? To jest również prośba o zo-
bowiązanie się do odpowiedzi na piśmie, bo tego…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: A trzecie py-
tanie, Panie Senatorze?)

Już…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
Jeżeli skończyła się moja minuta, to mogę pocze-

kać i zadać je w następnej turze.
Trzecie pytanie. W tej ustawie, nad którą obrado-

waliśmy, są wyłączenia dotyczące elektromobilności 
w miastach, dotyczące stref czystego transportu. No, 
są takie wyłączenia i te wyłączenia obejmują róż-
ne służby, m.in. Krajową Administrację Skarbową, 
jednak nie obejmują np. Kancelarii Sejmu i Senatu. 
Czy naprawdę nie uważacie państwo, że obsługa mar-
szałka… A jeśli będą jakieś uroczystości w centrum 
miasta, uniemożliwi to marszałkowi wjazd do tej 
strefy, bo wyłączenie nie obejmuje Kancelarii Sejmu 
i Senatu.

Kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o wodór, o którym 
pan minister przed chwilą był łaskaw powiedzieć, to 
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(sekretarz stanu M. Kurtyka) możliwość definiowania tego, w jaki sposób chcą to 
robić. Ale niewątpliwie dyskusja na temat stref czy-
stego transportu – myśmy je w poprzedniej wersji tej 
ustawy nazwali strefami niskoemisyjnego transportu, 
teraz mówimy o strefach czystego transportu – prze-
chodzi pewną metamorfozę i za co chciałbym bardzo 
podziękować. Przyjmujemy kolejne uwagi, starając 
się stworzyć takie narzędzie, które będzie do zaak-
ceptowania przez włodarzy miast. Stąd ten katalog 
podmiotów jest pozostawiony raczej do dyskrecji, 
jeśli chodzi o władze samorządowe.

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

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

dotyczące infrastruktury do ładowania energią elek-
tryczną pojazdów wykorzystywanych w transporcie. 
To jest jedno z zadań, które państwo sobie nakreśli-
liście. Proszę powiedzieć, czy prywatna osoba, pry-
watny właściciel będzie mógł otrzymać od państwa 
pomoc, gdy będzie chciał postawić sobie taką stację 
w domu. Nie stację szybkiego ładowania, a tę tańszą. 
Jeśli tak, to ile to będzie i kiedy zamierzacie urucho-
mić program z takim dofinansowaniem?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:
Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to przede wszystkim 

jest to obszar regulacyjnie zdefiniowany przez ustawę 
o elektromobilności, w której my zdjęliśmy koniecz-
ność uzyskania koncesji na to, żeby móc korzystać 
z takiej ładowarki. W związku z tym każda osoba 
prywatna, każdy podmiot gospodarczy będzie mógł 
zainstalować taką ładowarkę i będzie mógł, jeżeli jest 
osobą prywatną, ładować na swoje potrzeby, a jeżeli 
jest podmiotem gospodarczym, to świadczyć taką 
usługę. Precyzuję to dlatego, że dotychczas świad-
czenie takiej usługi było obarczone koniecznością 
posiadania koncesji. A więc, odpowiadając na pytanie 
pana senatora, powiem, że zakładam, iż jeżeli chodzi 
o osoby prywatne, to rozwój elektromobilności i roz-
wój możliwości ładowania w domu będzie odbywał 
się raczej na zasadach finansowania indywidualnego, 
ewentualnie finansowania związanego z rozwojem 

Bardzo dziękuję również panu senatorowi. 
Rzeczywiście zorganizowaliśmy takie seminarium, 
na którym byli przedstawiciele nauki. Byli tam 
również przedstawiciele spółki, o której pan sena-
tor był łaskaw powiedzieć, spółki ElectroMobility 
Poland, byli również przedstawiciele Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych. Prowadziliśmy dyskusję na 
temat tego, czy polski miks energetyczny albo obecne 
możliwości generacji energii w połączeniu z możliwo-
ścią jej transportu, czyli dostępna moc, również mogą 
sprostać potrzebom elektromobilności. Rzeczywiście 
była dyskusja pomiędzy ekspertami i myślę, że je-
żeli… Oczywiście możemy wejść w szczegóły, ale 
wydaje mi się, że dobrze by było, żebym mógł panu 
senatorowi szczegółowiej odpowiedzieć na piśmie, 
wtedy będziemy mieć bazę do dalszych dyskusji.

Jeżeli chodzi o kwestię wodoru, to, tak jak wspo-
mniałem poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy 
na ten temat, myśmy przyjęli poprawkę, która mó-
wiła o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad ma w swoim planowaniu infrastruktury 
paliw alternatywnych uwzględnić również możliwości 
umiejscowienia stacji tankowania wodorem. Tak że 
zakładam, że to nie przejdzie bez echa, a z czasem 
również przedsiębiorcy będą w stanie podjąć to wy-
zwanie. Przypomnę, że tutaj musi być ktoś, kto bę-
dzie gotów zainwestować. Biorąc pod uwagę Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu, który przewiduje moż-
liwość sfinansowania gazomobilności, ale również 
rozwój kwestii związanych z wodorem, można spo-
dziewać się, że tutaj będą jakiegoś typu działania.

Ja myślę, że na pozostałe pytania odpowiem pi-
semnie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pan senator ma dalsze pytania? Jeżeli tak, 

to proszę.
(Senator Grzegorz Peczkis: To znaczy… Od 

Kancelarii Sejmu, Senatu… Państwo nie widzicie 
potrzeby tego…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:
Jeżeli chodzi o katalog podmiotów, które są upraw-

nione do tego, żeby wjeżdżać do stref transportu ni-
skoemisyjnego, to założyliśmy, że będzie to katalog 
konstruowany przede wszystkim przez rady gmin. 
W związku z tym ten katalog, który został skonstru-
owany ustawowo, jest takim katalogiem minimalnym, 
on nie zawiera żadnych ministerstw. W tym przy-
padku chcieliśmy dać włodarzom miast maksymalną 
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(sekretarz stanu M. Kurtyka) Panie Senatorze, to nie jest zmartwienie tylko 
i wyłącznie polskiego budżetu, inne państwa również 
mają przed sobą tego typu pytanie. Niedawno byłem 
w Norwegii, dyskutowaliśmy tam na ten temat, bo 
obecnie 50% nowych samochodów w Norwegii to są 
pojazdy elektryczne, które są tam sprzedawane. Tak 
że ta kwestia w jakiś sposób zagościła w dyskusji 
również w innych krajach.

Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, 
że ta ustawa została przygotowana we współpracy 
z Ministerstwem Finansów, które ma pełną świado-
mość, jeśli chodzi o skutki finansowe dla budżetu. 
Taki skutek został przez nas wkalkulowany na najbliż-
sze 10 lat, z wykorzystaniem przeliczeń Ministerstwa 
Finansów, czyli mamy zdolność do podjęcia tego wy-
zwania, jakim jest zaangażowanie się w modernizację 
mobilności w Polsce. W tym kontekście oczywiście 
z jednej strony następuje uszczuplenie, ale mamy na-
dzieję, że z drugiej strony nastąpi również pobudze-
nie pewnego nowego łańcucha wytwórczego. Polscy 
producenci będą mogli awansować w tych globalnych 
sieciach wytwórczych. Przypomnijmy, że w takiej 
sytuacji budżet jest beneficjentem chociażby podatku 
VAT. Tak więc kalkulacje z punktu widzenia ministra 
finansów są zadowalające.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Ja mam jedno pytanie, to znaczy w sumie mam 

dwa pytania. Jedno, które nie dotyczy tego punktu, 
jest takie: czy w ministerstwie trwają prace nad tą 
nieszczęsną akcyzą, która już prawie, prawie była 
zniesiona, ale zrobił się szum, wiadomo, wśród im-
porterów, którzy ciągną stare auta? Czy coś się zmieni 
w tym temacie i będziemy mogli, podobnie jak cała 
Europa, kupić nowe auto w normalnych cenach? Czy 
pan minister może na to odpowiedzieć?

Drugie pytanie. Dlaczego my musimy płacić, to 
znaczy my, użytkownicy dobrych aut, aut spełniają-
cych wysokie normy – bo takie są dzisiaj nowe sa-
mochody, bez względu na to, jaka to jest marka… 
A więc dlaczego użytkownicy nowych aut czy aut 
spełniających wysokie normy muszą płacić jakieś 
składki, daniny, muszą płacić po 8–10 gr za to, żeby 
po naszych drogach jeździły też stare graty, które 
powinny być dawno wycofane, tak jak wycofuje się 
stare samochody z rynków zachodnich?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

infrastruktury mieszkalnictwa. Niedawno na pozio-
mie Unii Europejskiej została przyjęta dyrektywa na 
temat efektywności energetycznej budynków, która 
zakłada, że wszystkie nowe budynki będą miały za-
wierać również ładowarki, np. w garażach, na parkin-
gach, i każdy będzie mógł zastosować taką ładowarkę 
na swoje potrzeby.

Jeżeli chodzi o Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu, to pierwszą intencją z nim związaną 
jest sfinansowanie takiej podstawowej infrastruktu-
ry, która byłaby przeznaczona na potrzeby publiczne, 
a to jest 6 tysięcy punktów wolnego ładowania, 400 
punktów szybkiego ładowania. Punkty te miałyby być 
dostępne przede wszystkim publicznie, czyli miałyby 
być dostępne dla wszystkich użytkowników, a nie 
tylko dla pojedynczej osoby. W tym kontekście zakła-
damy, że jeżeli dana osoba będzie chciała zbudować 
infrastrukturę do ładowania tylko na swoje potrzeby, 
to będzie dokonywała tego na własny koszt, ewentu-
alnie, tak jak wspomniałem, na podstawie przepisów 
w zakresie mieszkalnictwa. Jednak w sytuacji, kiedy 
będzie gotowa publicznie udostępnić punkt ładowa-
nia, będzie mogła uczestniczyć w konkursach, które 
będą uruchomione w przyszłym roku przez Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Peczkis. Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Ja pozwolę sobie zadać jeszcze tylko jedno.
Panie Ministrze, z podatków ze sprzedaży paliw 

Polska ma rocznie ok. 48 miliardów zł. I teraz zało-
żenie jest takie, że zrezygnujemy z takiej sprzedaży 
na rzecz pojazdów elektrycznych, które będziemy 
dotowali. W związku z tym będziemy mieli deficyt. 
Jeżeli zrezygnujemy z 10%, to… No, łatwo policzyć, 
ile miliardów w budżecie ubędzie. Jeżeli dodamy do 
tego dotacje, to łatwo policzyć, ile ubędzie kolejnych 
setek milionów. Jak państwo zamierzacie to rekom-
pensować?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:
Bardzo dziękuję.
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za to zapłacicie, rodacy. Niniejszym ogłaszam wpro-
wadzenie dodatkowego podatku na realizację tych 
marzeń. Czy się na to zgadzacie?”. Tak to powinno 
wyglądać. I tak to na pewno wygląda teraz, kiedy 
okazuje się, że oczywiście najpierw trzeba zgroma-
dzić na to wszystko pieniądze i że nie będą one po-
chodziły skądkolwiek, tylko jak zwykle z kieszeni 
podatników, w tym wypadku tych, którzy tankują. 
Ta opłata jest tak naprawdę daniną publiczną, a więc 
jest dodatkowym podatkiem.

Zwracaliśmy uwagę na to, że zawsze było tak… 
Kilkakrotnie wykonywano ruch w tym zakresie, 
podnosząc różne części opłat i podatków, które 
płacimy przy zakupie paliw. Zawsze było tak, że 
odbijało się to w końcu na ostatecznej cenie pali-
wa. No, nie może być inaczej. Nie zapłacą za to 
przecież producenci ani dystrybutorzy, zapłacą za 
to wyłącznie klienci. I ja jestem przekonany, że tak 
jak zawsze, zanim przepisy wejdą w życie, jest to 
już dyskontowane. Okazja była przednia. Zmieniła 
się sytuacja na rynkach zewnętrznych, więc można 
było to wszystko ładnie upchnąć i zdyskontować 
sobie opłatę, która dopiero będzie wprowadzona, 
być może nawet z nawiązką.

Mówienie, że akurat ta jedna jedyna opłata 
nie wpłynie na ceny paliwa, jest nieuczciwością. 
Oczywiście trudno to dokładnie oszacować, chwycić 
kogoś za rękę i ustalić, w którym momencie i o ile 
wzrasta cena. Można jednak z całą pewnością po-
wiedzieć, że nie dzieje się to kosztem zysków tych, 
którzy zajmują się produkcją i obrotem. Wzrost cen 
to wzrost w wysokości nie mniejszej niż wysokość 
wprowadzanej opłaty. Podkreślam: w wysokości na 
pewno nie mniejszej.

Ta propozycja budzi wielkie zastrzeżenia, tym 
bardziej że w funduszu ochrony środowiska mamy 
ogromne środki. One z tytułu innych opłat będą bar-
dzo szybko rosły. I wtedy, kiedy premier ogłaszał swo-
je plany, wydawało się, że to właśnie z tych pieniędzy 
będzie wszystko wykonywane. Tymczasem okazuje 
się, że w tym koszyku jest wciąż za mało. A może jest 
tak, że pieniędzy publicznych, tych wprost z budżetu, 
w tamtym funduszu ma być mniej o kwoty zebrane 
wprost w opłacie paliwowej. To byłby prosty rachu-
nek. Bo zapewnienia, że te nakłady zdecydowanie 
wzrosną, w tej ustawie nie widać.

Dlatego Platforma Obywatelska, senatorowie 
patrzą na tę ustawę z dużą nieufnością i uważa-
ją ją za sprzeczną z deklaracjami, które Prawo 
i Sprawiedliwość składało, twierdząc, że żadnej, ale 
to żadnej dodatkowej opłaty, żadnego, ale to żadnego 
dodatkowego podatku nie wprowadzi. No i mamy 
teraz przykład tej prawdomówności, mamy przykład 
realizacji tych zapewnień, właśnie tak to dzisiaj wy-
gląda realnie. Dlatego uważamy, że te przepisy nie 
są dobre.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Odpowiedź na pierwsze pytanie: to nie 

w Ministerstwie Energii trwały prace na temat ak-
cyzy. Mam świadomość tego, że dyskusje w tych 
sprawach są połączone, jednak myśmy takiej kom-
pleksowej dyskusji nie prowadzili, nie mieliśmy prze-
strzeni na to, żeby się w nią zaangażować – ona jest, 
jak myślę, przed nami. Jeżeli będzie taka wola, to 
możemy przeprowadzić na ten temat dyskusję. No, 
wydaje mi się, że jest to temat, który będzie coraz 
istotniejszy. Jednak, tak jak mówię, to jest domena 
ministra finansów, myśmy się w to nie angażowali.

Dotyczy to również odpowiedzi na drugie pytanie. 
System podatkowy jest dzisiaj skrojony w oparciu 
o pojemność pojazdu, a nie jego emisyjność. Mniejsza 
emisyjność związana z tym, że pojazd jest nowszy, 
nie jest w żaden sposób premiowana na tle starszych, 
bardziej emisyjnych pojazdów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadawane przez pana senatora Peczkisa.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zapisał się do głosu pan senator 

Mieczysław Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu będzie miał 

zadania, które są ważne z punktu widzenia ochrony 
środowiska, tyle tylko, że w hierarchii tego, co jest 
najważniejsze dla tej ochrony, te zadania niekoniecz-
nie wiodą prym. Pytałem podczas obrad komisji, czy 
państwo nie rozważaliście zamiast tego możliwości 
wprowadzenia podatku węglowego. To jest naszym 
problemem nr 1. Oczywiście te sprawy też są proble-
mem, ale nie problemem nr 1. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Zwracałem uwagę na taką nie-
uczciwość, która w przypadku poważnych polityków 
nie powinna mieć miejsca. To było na pograniczu 
wprowadzania w błąd. Premier wychodzi, mówi o ni-
skoemisyjnym transporcie i o elektromobilności, roz-
tacza wspaniałe wizje, zapominając, w cudzysłowie, 
o tym, że tak naprawdę jego słowa powinny brzmieć 
tak: „Będziecie to wszystko mieli pod warunkiem, że 
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(senator M. Augustyn) samochody i transport, z którego Polacy czerpią zy-
ski. Chcę powiedzieć, że firmy transportowe w Polsce 
są największe, jeżeli chodzi o Europę, i świadczą te 
usługi… Tiry średnio spalają od 25 do 50 l paliwa. 
Jeśli 10 gr doliczymy do każdego litra… Łatwo sobie 
przeliczyć, jakie te firmy będą musiały ponieść kosz-
ty, aby dalej funkcjonować. Czy to im się opłaci, czy 
nie? Na pewno jest to ryzyko, szczególnie że ostatnio 
paliwa, baryłka ropy na świecie drożeje. Odwrócił się 
też kurs dolara, dzisiaj dolar chyba o 1% w stosunku 
do polskiego złotego poszedł do góry i mamy dolara 
po prawie 3,75zł, a jeszcze niedawno był po 3,30. 
Może się zatrzymać na 4 zł, a może pójść jeszcze do 
góry, a więc te paliwa i tak będą koszmarnie drogie. 
A mówimy tu o nowych technologiach.

 Jeżeli pada informacja, że to będzie 2,5 miliar-
da, jeśli dobrze usłyszałem pana ministra, w ciągu 
10 lat, to, Panie Ministrze, chciałbym panu powie-
dzieć, że podobne kwoty inwestują firmy samocho-
dowe w Formułę 1 – dotyczy to tylko jednego teamu, 
a inwestują po to, aby się tam promować, aby testo-
wać silniki wysokich technologii. Już nie wspomnę 
o tym, ile firmy zainwestowały w to, aby powsta-
ły silniki elektryczne, które są coraz doskonalsze. 
U nas na razie nikt się za to nie wziął. Nie sądzę, aby 
te pieniądze, które będą ukryte w tej opłacie, cokol-
wiek tu wniosły, bo, jak znam życie, rozejdą się na 
utrzymanie rzeszy urzędników, na jakieś nietrafione 
projekty. Poza tym 2,5 miliarda to naprawdę żadna 
kwota, jeśli chce się stworzyć jakiś wielki projekt. 
Także jako zwykły użytkownik samochodu, który 
tankuję na naszych stacjach, protestuję wobec tego, 
aby za każdym razem płacić za paliwo coraz drożej. 
Za chwilę…

Mieszkam przy granicy z Niemcami i chcę pań-
stwu powiedzieć, że ceny za paliwa się dzisiaj pra-
wie zrównują – kiedyś Niemcy do nas przyjeżdżali 
i były kolejki, żeby tankować paliwo, a za chwilę 
sytuacja może być odwrotna, bo u sąsiadów paliwo 
będzie tańsze. Nie mówię już o Ukrainie, ale gdy-
by nie było granic, to pewnie wschodnia ściana by 
tam tankowała, bo tam paliwo jest dwa razy tańsze. 
Nie wspomnę też o Stanach Zjednoczonych, gdzie 
za baryłkę płaci się tyle co za litr u nas. To paliwo 
naprawdę już jest drogie, a przecież każdy z nas… 
Dzisiaj w rodzinie są użytkowane 2, 3 samochody. 
Nie wiem, jaki jest sens w obciążaniu dodatkowymi 
podatkami naszych rodaków. Wolałbym, żeby za tej 
kadencji na tę mównicę chociaż raz wyszedł jaki-
kolwiek minister z ministerstwa i powiedział, że coś 
obniżamy, że coś zmniejszamy. Byłoby to na pewno 
przyjęte w pozytywny sposób. Jak dotąd słyszymy 
tylko o podwyżkach, o dodatkowych opłatach, które 
mają służyć jakimś tam celom, a płatnikiem zawsze 
jest zwykły zjadacz chleba i ostateczny odbiorca, 
czyli każdy obywatel naszego kraju. Dziękuję.

Podnosiliśmy też kwestię udziału ministra rolnic-
twa w całym tym procesie dotyczącym biokomponen-
tów i biopaliw, w kwestii rozporządzeń wnosiliśmy, 
żeby minister rolnictwa był tym, który w tym uczest-
niczy. No, nie ma żadnej wątpliwości, że przy tej 
strukturze produkcji biokomponentów rozszerzanie 
ich udziału, każdy ruch w tym zakresie będzie miał 
wpływ na to, co się będzie działo na naszych polach, 
co będziemy zbierać i na co przeznaczać. Dlatego 
wydaje mi się, że udział ministra rolnictwa w tych 
decyzjach powinien być zagwarantowany, a przed-
stawicieli ministerstwa rolnictwa w czasie naszych 
obrad nie widzieliśmy ani ich udziału w tworzeniu tej 
ustawy czy w jej wdrażaniu nie widzimy.

Z tych względów Platforma w Sejmie z rezerwą 
podeszła do tej ustawy i my w Senacie taką rezerwę 
też staramy się wyrażać. Podtrzymujemy to stanowi-
sko, dlatego nie popieramy tej ustawy, nie odmawiając 
dobrych chęci, tyle że dobre chęci to jedno, a metoda 
realizacji to drugie.

Panie Ministrze, zakończę swoje wystąpienie ta-
kim apelem: zabierzmy się za to, czego partnerzy 
od nas wymagają najbardziej, tego też wymagają, 
ale zacznijmy od tego, czego wymagają najbardziej 
– ograniczmy emisję dwutlenku węgla spowodowa-
ną naszą energetyką i spalaniem węgla w piecach. 
Na tym się skoncentrujmy, na to powinny iść środki 
i energia rządu. Tymczasem my chcemy wyprzedzić 
Teslę, gromadząc środki z opłaty paliwowej, żeby 
rozwinąć niskoemisyjny transport. Tak naprawdę, 
Panie Ministrze, może się skończyć tym, że marzenia 
o skoku technologicznym pozostaną w dużej mierze 
marzeniami, a te pieniądze do Tesli i innych produ-
centów popłyną, z naszych kieszeni najpierw popły-
ną do Rosji, a potem na Zachód, do krajów wysoko 
rozwiniętych, technologicznie rozwiniętych, które 
produkują elektryczne pojazdy. Prawdopodobnie taki 
będzie skutek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Ministrze! Koledzy! Nie ma koleżanek… A, jest pani, 
jest koleżanka. Senatorowie!

Pan senator Augustyn powiedział praktycznie 
wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Ja też bym ape-
lował, aby skupić się na tym, co tak naprawdę truje… 
(Oklaski) Chyba ktoś strzelił gola, tak mi się wydaje. 
Powinniśmy się skupić na tym, co tak naprawdę truje 
środowisko, a to w najmniejszym stopniu są dzisiaj 
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jakby z rozpędu społeczeństwo nadal kupuje te elek-
tryki. No, one przestają się finansowo opłacać, a ich 
właściciele mają bardzo konkretne obciążenia, mają 
bardzo konkretne utrudnienia w poruszaniu się takimi 
pojazdami. Trzeba je po prostu tankować i w związku 
z tym nie ma takiego płynnego przejścia. To powo-
duje, że bez czystej zachęty finansowej w krajach 
rozwijających się, do jakich należy Polska, będzie to 
po prostu nierealne.

Chciałbym jeszcze podać bardzo ważne, jak mi się 
wydaje, informacje odnoszące się do zerowej emisyj-
ności. Teraz już się nie mówi o zerowej emisyjności, 
mówi się o niskiej emisyjności. Dlaczego? Jak udo-
wodnił pan profesor, doktor habilitowany, członek 
Polskiej Akademii Nauk, energetyk, emisyjność po-
jazdów elektrycznych w przypadku produkcji energii 
elektrycznej z węgla polskiego, w polskim miksie, 
jest, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, większa niż 
w przypadku pojazdu spalającego ropę lub paliwo. 
I to zostało obliczone. To wyliczenie znajduje się na 
stronach Senatu, komisji gospodarki, i można je sobie 
zweryfikować. Innymi słowy – mówię o produkcji 
dwutlenku węgla – jeżeli zafundujemy sobie dzisiaj 
w Polsce pojazd elektryczny i będziemy go zasilać 
z naszej sieci, to będzie on bardziej emisyjny niż po-
jazd napędzany dieslem bądź benzyną. Tak będzie 
w przypadku Polski. I to nie ulega wątpliwości, to jest 
wyliczone, to jest pokazane. Jest to kwestia sprawno-
ści, wartości opałowych, i trudno z tym dyskutować.

Oczywiście, chcielibyśmy, żeby tak nie było, 
i w związku z tym musimy zmieniać naszą gospo-
darkę energetyczną. Musimy przeorientować ją na 
produkcję z jednej strony niskoemisyjną, a z drugiej 
strony tanią. Nie możemy bazować na tym, że wypro-
dukujemy energię czystą, ale dotowaną przez państwo 
polskie w 300%, bo finalnie będzie ona tak droga, 
że ładowanie auta będzie po prostu ekonomicznie 
nieuzasadnione. My jako rząd, jako państwo, jako 
parlamentarzyści mamy zapewnić Polakowi względ-
nie tani nośnik energii, najtańszy, jak się da, dostępny 
i stabilny. A to, czy ludzie tym nośnikiem będą chcieli 
tankować samochody, będzie zależało w przypadku 
Polski nie od tego, czy Polacy chcą być ekologicz-
ni, ale od tego, czy Polaków będzie na to po prostu, 
tak po ludzku, stać. I tutaj większej filozofii w tym 
wszystkim nie ma.

I teraz jeszcze kilka uwag odnoszących się do 
dwutlenku węgla i tego, co nam narzuciły Niemcy, 
pośrednio przez Europę Zachodnią. Niemcy obecnie 
są w trakcie weryfikacji własnych planów, samym 
sobie narzuconych, dotyczących emisji dwutlen-
ku węgla. Otóż jest już powszechnie wiadome, że 
Niemcy nie wypełnią do roku 2020 swoich zobo-
wiązań w kwestii zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla. Niemcy powołały w ostatnim miesiącu spe-
cjalną komisję parlamentarną, która ma wyjaśnić 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni 

Państwo! Panie i Panowie!
Cieszę się bardzo, że to nie nasi poprzednicy reali-

zują obecne zmiany, bo sposób, w jaki działali przez 
minione lata, pokazywał, że… W zasadzie niczego 
nie realizowali. Być może mieli bardzo, bardzo dobre 
pomysły i być może te pomysły były opisane, ale to 
było zamknięte w szufladzie i nigdy nie doczekało, 
nie wyszło na światło dzienne. Choćby ta ustawa, 
o której pan mówił, ustawa o akcyzie, Panie Senatorze 
Dowhan… Przypomnę panu, że to właśnie za rządów 
pana ugrupowania ta akcyza została podniesiona – 
z 13,6 do 18,6 – a budżet, który miał na tym zyskać 
kilka miliardów, stracił pół miliarda, około 500 milio-
nów zł. Takie właśnie elementarne błędy powodowały, 
że to się nie rozwijało, tylko zwijało.

Cieszę się bardzo, że znalazła się grupa tych 
wybitnych ludzi tam siedzących, która dla Polski, 
dla Polaków, dla naszego rozwoju to bardzo, bardzo 
trudne i bardzo innowacyjne działanie podejmuje. 
Oni podjęli się zadania, które jest, co tu dużo mówić, 
nowym zadaniem w skali światowej. Oczywiście, że 
popełniamy jako kraj błędy. Ci, którzy nas obser-
wują, to widzą. Oczywiście łatwiej jest dyskutować 
o błędach, które popełnił ktoś inny. Najłatwiej jest 
dyskutować o błędach, kiedy ma się porównanie do 
innych krajów. Każdy, kto obserwuje rozwój elektro-
mobilności w innych krajach, zwłaszcza europejskich, 
wie już, jakie błędy są popełniane. Chcielibyśmy, 
żeby ci, którzy realizują to dla nas, tych błędów nie 
popełniali, dlatego czasami naszym dyskusjom towa-
rzyszą pewne emocje.

No, tych krajów europejskich jest dużo. Pan mini-
ster mówił o Norwegii. To jest bardzo, bardzo bogaty 
kraj, który w pewnym momencie postanowił, że dofi-
nansuje pierwsze 50 tysięcy pojazdów elektrycznych. 
Jak bardzo dofinansuje? Podam przykład jednego, do-
syć dobrze znanego pojazdu. Nie wchodząc w jakieś 
ogólniki, powiem konkretnie o Volkswagenie Golfie. 
On na rynku polskim w podstawowej wersji benzy-
nowej kosztuje niespełna 70 tysięcy, w wersji elek-
trycznej – 167 tysięcy. Na rynku norweskim, gdzie 
postanowiono postawić na rozwój elektromobilności, 
wersja elektryczna była po dofinansowaniu przez rząd 
tańsza od najtańszej wersji paliwowej. Oczywiście 
był to wyraźny impuls: kupujcie pojazdy elektryczne. 
One były po prostu tańsze. Ale ten projekt 50 tysięcy 
pojazdów na rynku norweskim się kończy. Podobny 
projekt był realizowany na rynku duńskim. Niestety 
po zakończeniu takiego projektu nie jest tak, że tak 
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(senator G. Peczkis) elektrowni atomowej została podjęta już dawno, 
jednak za tą decyzją nie poszły żadne inne kroki. 
Innymi słowy: to jest dalej mrzonka. A więc jeżeli 
planujemy, że za 10 lat pobór mocy wyniesie plus 
10 GW, to pokażcie państwo – będąc osobami odpo-
wiedzialnymi za rozwój Polski i za Polaków – skąd 
te 10 GW weźmiecie. Ja wiem, znam to tłumaczenie, 
że Polacy będą zużywali mniej energii. Ale dlaczego 
Polacy mieliby zużywać jej mniej? Powiem inaczej: 
już wiemy, że to tłumaczenie jest o tyle fałszywe, że 
nie opiera się na faktach. A dlaczego o tym mówię? 
Dlatego, że mamy za sobą datę znamienną dla polskiej 
energetyki: 4 czerwca 2018 r. – dzień, w którym zu-
życie maksymalne energii przekroczyło jakikolwiek 
prognozy. Proszę państwa, jeżeli rzuciliśmy – w cu-
dzysłowie – na rynek…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Kończę, bo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Przepraszam. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, kończymy. Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej 
w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 843, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 843 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana 
Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania 
komisji…

Nie ma pana senatora Słonia.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Gdzie on 

jest?)
On tutaj gdzieś jest, tak?
2 minutki przerwy, Szanowni Państwo. Za chwilę 

pan senator sprawozdawca powinien do nas dotrzeć.
(Senator Jacek Włosowicz: Czy senator już wie?)
Słucham?
(Senator Jacek Włosowicz: Czy wie?)
No, dzwonią państwo do pana senatora.
(Głos z sali: Za 5 minut będzie.)
(Senator Andrzej Wojtyła: Ja jestem.)

przyczyny tego, że nie zostanie to wypełnione, no 
bo to nie zostanie wypełnione. Niemcy bardzo do-
brze medialnie opanowały kwestię informowania 
społeczeństwa o tym, że ich środowisko jest zielone 
i czyste. Przykładowo w tym roku – a to jest rok 
historyczny – zostaną zamknięte 2 ostatnie kopalnie 
węgla kamiennego w Niemczech, ale jednocześnie nie 
są zamykane elektrownie na węgiel kamienny. Co to 
oznacza? Niemcy dość sprytnie kupują ten węgiel za 
granicą, są importerem węgla – to po pierwsze. Po 
drugie, jest wielki krzyk w Polsce, gdy ktoś, nie daj 
Bóg, podniesie rękę na puszczę, np. w Białowieży. 
I ten wielki krzyk z Polski został, że tak powiem, 
wyeksportowany do Unii Europejskiej, tam nam wy-
grażano, krzyczano: co my z tą puszczą czynimy, 
wycinamy ją… A co się dzieje w Niemczech? Niemcy 
na potrzeby rozwoju gospodarki energetycznej, dla 
węgla brunatnego – a to jest ten najbardziej wysoko-
emisyjny czynnik energetyczny, można powiedzieć 
wprost: to jest najgorsze, co może być – wycinają 
starożytny las. Ja teraz nie wiem, czy nie przekręcę 
nazwy, bo ja nie znam… Hambach – tak chyba na-
zywa się ta miejscowość. Tam wycinają starożytny 
las. To tak samo, jakbyśmy my w Polsce postanowili 
wyciąć całą Puszczę Białowieską, bo pod nią byłby 
węgiel brunatny. A tam to się dzieje. 

I teraz tak: jeżeli ktoś rozwija swoją gospodar-
kę, energetykę w oparciu o najbardziej prymitywne 
źródło energii, jakim jest węgiel brunatny, to nie ma 
mowy o tym, żeby wypełnił swoje, przez siebie na-
rzucone normy emisyjne dotyczące dwutlenku węgla. 
A więc jeżeli panowie parlamentarzyści są odpowie-
dzialni i skoro mówią o wypełnianiu zobowiązań 
wobec Unii Europejskiej, to pierwsze, co powinno 
się zrobić, to sprawdzić tych, którzy te zobowiąza-
nia narzucili. Jest powszechnie wiadome, że Niemcy 
powołali teraz w Bundestagu komisję, która ma to 
wyjaśniać, nie po to, żeby ten problem rozwiązać. 
Oni chcą wyjaśnić, co zrobić, a nie, jak rozwiązać 
problem. I to też jest wiadome. Bo akurat jedną cie-
kawą ich cechą jest to, że oni się z tym nie kryją, to 
znaczy są prawdomówni do bólu.

Jeżeli chodzi o… Dlaczego tak dużo mówi się o tej 
energetyce? Dlatego, że cały rozwój elektromobil-
ności będzie oparty na rozwoju energetyki. Skoro 
zakładamy tak duży wzrost elektromobilności od-
biorców, to musimy dla tych odbiorców przewidzieć 
ilość wyprodukowanej w sieci energii. Jeżeli państwo 
zakładacie, że za 5 lat będziemy mieli plus 5 GW 
w poborze energii, to już dzisiaj musielibyście podjąć 
decyzję o budowie bloków energetycznych węglo-
wych. Bo gdybyście chcieli tę energię produkować 
z atomu, to decyzja w tej sprawie musiałaby zostać 
podjęta 5 lat wstecz. Co prawda decyzja o budowie 
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(wicemarszałek M. Koc) Molekularnej, która powstała w 1964 r. i zrzesza 
obecnie 1 tysiąc 200 członków z Europy i 100 człon-
ków z innych części świata. Wśród naukowców jest 
aż 38 laureatów Nagrody Nobla. Polska w tej chwili 
uczestniczy w pracach tej organizacji. Istnieje pol-
ska sieć biologii molekularnej koordynowana przez 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN. 
Od 1992 r. polscy naukowcy otrzymują stypendia. Jest 
przynajmniej kilkunastu takich naukowców, którzy 
już otrzymali stypendia z tego laboratorium, trwające 
od 12–24 miesięcy albo 1–3 miesięcy, czyli krótko-
terminowe, w celu wykonania badań. Jest ono – pan 
minister na pewno powie jeszcze dokładniej – w tej 
chwili zlokalizowane w 5 miejscach w Europie. Od 
1997 r. posiada prawo nadawania stopnia doktora.

Bardzo proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Wojtyła złożył sprawozdanie 

w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
A teraz poproszę pana senatora Piotra Wacha 

o przedstawienie sprawozdania Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

zajmowała się tą ustawą w dniu 20 czerwca tego roku.
Myślę, że mój poprzednik mniej więcej omó-

wił sprawę. Może warto powiedzieć, że ten instytut 
i umowa są już od 45 lat, to jest od roku 1973. My 
ostatnio byliśmy członkiem perspektywicznym, teraz 
zgłaszamy pełny akces.

Była również mowa o kosztach z tym związanych. 
Podczas posiedzenia komisji spraw zagranicznych 
było pytanie o koszty i było pytanie o część budże-
tową, z której to jest finansowane. Z części „Nauka”, 
czyli części 28.

Właściwie senatorowie podczas krótkiej dysku-
sji nie mieli żadnych uwag ani zastrzeżeń. Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogło-
śnie poparła wniosek o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. I tak ją rekomenduję Senatowi.

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

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

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, za chwileczkę pan senator 

Słoń do nas dołączy.
Teraz przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

siedemnastego porządku obrad – myślę, że jeśli nie 
będzie sprzeciwu, to możemy tak zrobić – ustawa 
o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie 
Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej 
w Genewie dnia 10 maja 1973 r…

(Głos z sali: Już dzwonimy, za 5 minut będzie. Nie 
mogę do niego się dodzwonić.)

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Gdzie on 
jest?)

Ale tutaj…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Ale kogo, 

Słonia czy Wacha?)
(Głos z sali: Wacha.)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Okej.)
…Sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 848, a spra-

wozdania komisji – w drukach nr 848 A i 848 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej…
Proszę, Panie Senatorze. Pan senator zechce przed-

stawić sprawozdanie?
(Senator Andrzej Wojtyła: Tak.)
Proszę bardzo. Do punktu siedemnastego, tak?
(Senator Andrzej Wojtyła: Dziękuję bardzo, Pani 

Marszałek…)
Pan senator Wojtyła. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Wojtyła:
Chciałbym przedstawić stanowisko Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie przedstawionej 
Senatowi ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiają-
cej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, 
sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przeprowadziła 
dyskusję na ten temat. Wypowiedział się również pan 
przedstawiciel ministerstwa nauki.

Dyskusja w dużej mierze dotyczyła sensu przystą-
pienia do tej umowy, zwłaszcza jeśli chodzi o składkę, 
jaką Polska musi płacić. W trakcie dyskusji stwierdzo-
no, że zyski i korzyści, jakie wynikają z tej umowy, 
przewyższają składkę, jaką musi co roku uiszczać 
polski rząd, co związane jest z przystąpieniem do 
tej umowy.

Przedstawiona ustawa została przyjęta przez ko-
misję, większość senatorów głosowała za.

W trakcie dyskusji przedstawiono historię po-
wstania tego laboratorium. Zostało ono powołane 
w 1973 r. przez Europejską Organizację Biologii 
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(wicemarszałek M. Koc) tyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, spo-
rządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Pan marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. 
skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu tej usta-
wy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca komisje wnoszą 
o uchwalenie przedmiotowej ustawy.

Wysoki Senacie, zawarcie polsko-tureckiej umowy 
o zabezpieczeniu społecznym wpisuje się w politykę 
Unii Europejskiej w zakresie zewnętrznego wymiaru 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
Dotychczas nie było regulacji prawnych w dziedzi-
nie zabezpieczenia społecznego pomiędzy Polską 
a Republiką Turcji. Umowa stwarza podstawę polsko-
-tureckiej współpracy, dając gwarancję ochrony ubez-
pieczeniowej obywatelom polskim zamieszkałym lub 
pracującym w Turcji, oczywiście z wzajemnością. 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym 
uwzględnia standardy międzynarodowe w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego, a jej uregulowania zo-
stały oparte na podstawowych zasadach koordynacji 
systemów, tj. zasadzie równego traktowania, zasadzie 
zachowania praw nabytych oraz zasadzie sumowania 
okresów ubezpieczenia społecznego.

Zakresem przedmiotowym umowy zostały ob-
jęte również zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia 
rodzinne, świadczenia pieniężne z ubezpieczeń spo-
łecznych oraz z ubezpieczenia społecznego rolników 
z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczenia z ty-
tułu starości, świadczenia z tytułu niezdolności do 
pracy, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, odszkodowania oraz świad-
czenia z tytułu śmierci, renty rodzinne, zasiłki po-
grzebowe. Umowa będzie miała również zastosowa-
nie do ustawodawstwa dotyczącego obowiązkowego 
ubezpieczenia.

Wysoki Senacie, rządowy projekt ustawy o raty-
fikacji wpłynął do Sejmu 12 lutego bieżącego roku 
i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych. Komisje przyjęły sprawozdanie o pro-
jekcie w brzmieniu zawartym w przedłożeniu zamiesz-
czonym w druku sejmowym nr 2494. Drugie czytanie 
odbyło się na sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu 
Sejmu. Na tym samym posiedzeniu, 7 czerwca bieżą-
cego roku, Sejm przyjął ustawę 427 głosami za, bez 
głosów sprzeciwu. 2 senatorów wstrzymało się. Ustawa 
nie budzi wątpliwości legislacyjnych. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz minister spraw zagra-
nicznych.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Nie, dzię-
kuję.)

Nie. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nikt się 

nie zapisał do głosu.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Jest już pan senator sprawozdawca, więc teraz 
powracamy do punktu szesnastego porządku obrad: 
ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecz-
nym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 paździer-
nika 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 843, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 843 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie po-

łączonych komisji, Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, dotyczące uchwalonej przez 
Sejm w dniu 7 czerwca bieżącego roku ustawy o ra-
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Ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju…

(wicemarszałek M. Koc) – z 2017 r., czyli należy do umów nowych. Jest to 
pierwsze nawiązanie stosunków umownych między 
Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu.

Umowa obejmuje wszechstronną współpracę i jest 
podstawą zobowiązania Unii Europejskiej do wspar-
cia rozwoju tego kraju, czyli Islamskiej Republiki 
Afganistanu. Obejmuje ona zarówno kwestie zwią-
zane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem, takie jak 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się broni ma-
sowego rażenia, budowa społeczeństwa obywatel-
skiego czy też zwalczanie terroryzmu, jak i kwestie 
szeroko pojętej współpracy sektorowej, dotyczącej 
wielu dziedzin, takich jak energia, transport, zdrowie, 
zasoby naturalne, podatki, edukacja, kultura, sprawy 
społeczne, a więc ma charakter ogólny.

Mimo że to jest umowa unijna, to na mocy traktatu 
państwa członkowskie muszą indywidualnie wyrazić 
zgodę, w naszym przypadku poprzez ratyfikację tej 
umowy.

Jeżeli chodzi o posiedzenie komisji, to odbyła się 
na nim bardzo krótka dyskusja. Głos zabierał pan 
senator Klich, który podczas pełnienia swoich obo-
wiązków jako minister obrony narodowej miał sporo 
do czynienia z Afganistanem. Po pierwsze, wyraził on 
poparcie dla tej ustawy, po drugie, zadawał pytania 
dotyczące aktualnej sytuacji w Afganistanie i stanu 
współpracy.

Komisja jednogłośnie poparła projekt ustawy i re-
komenduje Senatowi przyjęcie tej ustawy i umożli-
wienie ratyfikacji umowy tą drogą. 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 Jerzy Czerwiński.
Panie Senatorze, proszę zostać tu, na miejscu. 

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Pytanie jest proste. Czy i ile nas to będzie kosztować, 
i w jakim okresie? Czy w związku z tą umową są 
planowane jakieś wydatki?

Senator Piotr Wach:
Opis i pytania… Może tak. Ratyfikacja na ogół 

nic nas nie kosztuje. Na posiedzeniu komisji nie było 
dyskusji o zaangażowaniu Unii Europejskiej, budżetu 
Unii Europejskiej czy programów pomocowych Unii 

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister 
spraw zagranicznych oraz minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej. Są z nami pan minister Piotr 
Wawrzyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, oraz pan minister Marcin Zieleniecki, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Czy panowie ministrowie pragną zabrać głos? 
(Głos z sali: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju mię-
dzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, 
z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 
18 lutego 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 844, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 844 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Piotra Wacha, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na tym samym posiedzeniu, o którym wspomina-

łem poprzednio, tzn. 20 czerwca tego roku, Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła 
ustawę dotyczącą zgody na ratyfikację przez prezy-
denta Rzeczypospolitej umowy, o której była mowa 
w tytule.

Umowa ta to jest umowa – pani marszałek rów-
nież była uprzejma przeczytać datę jej sporządzenia 
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Ustawa o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską…

(senator P. Wach) Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do dyskusji.

A więc zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej 
strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 
2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 845, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 845 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Piotra Wacha, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Właściwie to na tym samym posiedzeniu 20 czerw-

ca był ten ciąg ratyfikacji omawiany. Proszę zwrócić 
uwagę, że ta ustawa ma inny tytuł, to jest wzmoc-
niona umowa, oraz że jest zaangażowana również 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej, jest stroną 
tej umowy.

Umowa jest także nowa, z 2017 r. Umowa obej-
muje współpracę polityczną i handlową między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi a Armenią 
i, podobnie jak poprzednio, dotyczy szeregu zagad-
nień, ukierunkowanych trochę inaczej, ale podobnie. 
Właściwie dotyczą one problemów związanych z bez-
pieczeństwem, a więc zwalczania rozprzestrzeniania 
się broni masowego rażenia i systemów jej przeno-
szenia, pogłębiania dialogu, budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, zwalczania terroryzmu. Z drugiej 
strony jest to umowa sektorowa, która obejmuje sze-
reg sektorów, w tym prawo, współpracę w zakresie 
migracji, azylu i zarządzania granicami, współpracę 
gospodarczą, energię, rolnictwo, rozwój obszarów 
wiejskich itd. I podobnie jak w poprzednim przypad-
ku wymaga ona ratyfikacji państw członkowskich.

Może uprzedzając pytania… A myśmy podczas 
posiedzenia komisji o to nie pytali. Nie pytaliśmy 
o potrzebę i cel angażowania Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej w tę umowę, właściwie domyślając 
się, można przypuszczać, że taki obszar jest. Zapewne 
Armenia – bo nie wiem tego na pewno – posiada elek-

Europejskiej na rzecz Afganistanu. To może mieć 
miejsce, ale to pytanie nie padło. Nas bezpośrednio 
nic to nie kosztuje. Dodam, że zawarcie tej umowy 
nie wymaga również zmian w prawie polskim.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy, aby przedstawić 
stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 
Czerwiński.)

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja bym jednak po-

wtórzył to pytanie i skierował je do pana ministra.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze…)
Może z miejsca, przecież pan minister może odpo-

wiedzieć błyskawicznie. Czy my w związku z tą raty-
fikacją poniesiemy jakieś koszty, oczywiście w przy-
szłości? Czy będziemy pomagać Afganistanowi? 
W jakiej formie? Czy będziemy musieli dokładać się 
do tej umowy? A jeśli nie my, to czy Unia Europejska 
będzie się dokładać.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, ta umowa nie po-

woduje skutków dla budżetu państwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma, nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
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Łączne rozpatrzenie punktów od 20. do 31. porządku obrad Senatu

(senator sprawozdawca P. Wach) Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Rafała 
Ślusarza, o przedstawienie sprawozdania komisji 
w sprawie rozpatrywanych ustaw.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie spra-

wozdanie z prac Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, która w dniu 20 czerwca 2018 r. 
odbyła debatę nad ustawami prowadzącymi do 
zakończenia obowiązywania umów bilateralnych 
państwa polskiego z Grecją, Hiszpanią, Finlandią, 
Niemcami, Bułgarią, Wielką Brytanią i Irlandią 
Północną, Austrią, Litwą, Chorwacją, Węgrami, 
Szwecją i Łotwą, druki senackie od nru 849 do 
nru 860.

Omawiane umowy dotyczą zapewnienia inwe-
storowi z danego państwa na terytorium drugiego 
państwa pełnej ochrony oraz możliwości dochodze-
nia roszczeń przed międzynarodowymi trybunałami 
arbitrażowymi do spraw sporów.

Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie 
inwestycji zawarte pomiędzy państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej są obecnie kwestio-
nowane przez Komisję Europejską z uwagi na ich 
niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska wyraża obawy, iż postanowienia 
umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwe-
stycji, w tym wypowiadanych umów, pokrywają 
się z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma również 
zastrzeżenia dotyczące kwestii rozstrzygania spo-
rów inwestycyjnych, gdyż jej zdaniem wydaje się 
to być sprzeczne z wyłączną kompetencją sądów 
Unii Europejskiej.

Treść tych aktów jest praktycznie jednobrzmiąca. 
Wyraża się w nich zgodę na dokonanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia umo-
wy między Rzecząpospolitą Polską a odpowiednim 
krajem w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji. Ustawy te wchodzą w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Odmienny tekst dotyczy tylko jednej ustawy, 
w sprawie relacji z Łotwą, w której na skutek po-
rozumienia jest możliwość ratyfikacji, w związku 
z tym jej treść brzmi „Wyraża się zgodę na dokonanie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie 
i zakończeniu obowiązywania Umowy” itd.

Komisja jednogłośnie poparła każdą z tych ustaw 
i rekomenduje Wysokiej Izbie ich przyjęcie.

trownię jądrową albo jakieś inne instalacje związane 
z przetwarzaniem… z energią jądrową i z materiałami 
promieniotwórczymi.

W trakcie posiedzenia komisji ta umowa i sprawa 
ratyfikacji nie wywołały jakiejś specjalnej dyskusji. 
Zaznaczono, że ta umowa nie wywołuje skutków 
prawnych wymagających zmiany prawa polskiego. 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko – i takie 
stanowisko rekomenduję Senatowi – aby bez po-
prawek przyjąć ustawę umożliwiającą ratyfikację. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu został upoważniony 
minister spraw zagranicznych.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-
tów od dwudziestego do trzydziestego pierwszego 
porządku obrad: ustawy o wypowiedzeniu umów 
w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwe-
stycji zawartych między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Grecji, Królestwem Hiszpanii, Republiką 
Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką 
Bułgarii, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, Republiką Austrii, 
Republiką Litewską, Republiką Chorwacji, Republiką 
Węgierską, Królestwem Szwecji i Republiką 
Łotewską.

Teksty ustaw zawarte są w drukach od nru 849 
do nru 860, a sprawozdania komisji – w drukach od 
nru 849 A do nru 860 A.
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Mam pytanie w związku z wygaśnięciem, wła-
ściwie wypowiedzeniem umowy między nami 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii. 
Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Czy 
my nie za bardzo się spieszymy? Czy coś potem 
będzie regulowało… Czy będziemy zawierać nową 
umowę? Jak to się skończy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Umowy intra-EU – tego obecnie dotyczy dysku-

sja – muszą być wypowiedziane, bo wszyscy w Unii 
Europejskiej są równi i nie ma takich możliwości, 
żeby jeden kraj miał umowę z drugim krajem i miał 
lepsze warunki dla swoich inwestorów.

W trakcie negocjacji pomiędzy Unią a Wielką 
Brytanią na temat brexitu zostanie zawarta umowa 
pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, co 
łącznie ochroni inwestycje Polski w Wielkiej Brytanii 
oraz Wielkiej Brytanii w Polsce.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator chce jeszcze dopytać?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie.)
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram łączną dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam łączną dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, dziękuję panom ministrom.
Jeszcze chwilka, tak? Dobrze.
Szanowni Państwo, ogłaszam 10-minutową prze-

rwę, do godziny 18.52, bo pan prezes Jarosław Szarek, 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej, jest w drodze do 
nas, a następny punkt porządku obrad to jest punkt 
trzydziesty szósty obejmujący informację o działal-
ności Instytutu Pamięci Narodowej. A więc 10 minut 
przerwy, do 18.52. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 42  
do godziny 18 minut 45)

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
przedsiębiorczości i technologii oraz minister spraw 
zagranicznych.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Panie Ministrze? Znowu kieruję takie pytanie do 
pana ministra Piotra Wawrzyka.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ale jest z nami ekscelencja pan ambasador, tak?
(Głosy z sali: Nie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński: 
Tadeusz Kościński, minister przedsiębiorczości 
i technologii.)

Przepraszam bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński: 
Opalony.)

Tak. Przepraszam bardzo.
(Wesołość na sali)
Mieliśmy sygnał, że będzie tutaj pan ambasador. 

Przepraszam bardzo.
Witam pana, Panie Ministrze.
Czy pan pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński: 
Nie. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Ale muszę zadać pytanie senatorom, bo może pa-

nowie, państwo senatorowie pragną zadać pytania 
państwu ministrom.

Pan senator Jerzy Czerwiński? Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Niestety, Pani 

Marszałek.)
Ależ stety.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Stety, tak?
Wysoka Izbo!
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Do tych 7 biur należy przede wszystkim 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, czyli to 
serce, fundament działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej, 92 km akt po byłym komunistycznym 
aparacie bezpieczeństwa. Ubiegły rok, 2017 r., to 
były, poza tą standardową działalnością archiwum, 
nowe, potężne wyzwania postawione przed archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej. Było to zwią-
zane z wykonywaniem ustaw, którymi nałożono na 
Instytut Pamięci Narodowej… Przede wszystkim 
chodzi o ustawę dezubekizacyjną. To był ogrom-
ny wysiłek dla archiwum, gdyż chodzi tu o ok. 
200 tysięcy zapytań, kwerend i wydanie do Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA blisko 50 tysięcy 
informacji o przebiegu służby. Kolejne, co zostało 
zrealizowane w 2017 r., kolejna taka działalność 
związana z nową ustawą, tzw. ustawą kombatancką, 
to jest 13 tysięcy informacji o działaczach opozycji. 
To pokazuje, jak ogromny wysiłek, poza tą normalną 
działalnością, udostępnianiem akt, wykonało ar-
chiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wykonali 
pracownicy archiwum instytutu. W niektórych ko-
mórkach wzrost podań, np. o wydanie dokumen-
tów… Liczba wpływających wniosków jest 47 razy 
większa niż w roku 2016.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej podję-
ło nowe działania. Takim bardzo ważnym elemen-
tem działalności jest projekt, który jest nazwany 
„Archiwum Pełne Pamięci”. Z informacji dociera-
jących z zagranicy wynikało, że wiele bezcennych 
dla naszej pamięci dokumentów, jakichś archiwów 
domowych – jest tak szczególnie za granicą i dotyczy 
to kolejnych pokoleń – jest oddawanych na makula-
turę. Młode pokolenie żyjące za granicą nie zna już 
języka polskiego.

Uruchomiliśmy projekt „Archiwum Pełne 
Pamięci”, aby dokumenty, które często są bezcen-
ne, m.in. po cichociemnych czy po żołnierzach 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, przekazywać 
do Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach tej akcji 
od blisko 250 osób otrzymaliśmy spuściznę, która 
jest już udokumentowana i jest dostępna na stronach 
internetowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Proszę państwa, kolejna aktywność archiwum 
to edycja dokumentów, publikacje oraz szeroka 
współpraca archiwalna z odpowiednikami Instytutu 
Pamięci Narodowej za granicą, jak również z innymi 
archiwalnymi placówkami badawczymi.

Proszę państwa, po podziale Biura Edukacji 
Publicznej powstały 2 kolejne biura – Biuro Edukacji 
Narodowej i Biuro Badań Historycznych. W Biurze 
Badań Historycznych blisko 170 naukowców, histo-
ryków prowadzi badania w ramach 14 centralnych 
projektów badawczych. Te największe dotyczą oczy-
wiście badań aparatu bezpieczeństwa PRL, relacji 
państwo – Kościół, Polskiej Zjednoczonej Partii 

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, w związku z tym, że jest 
już pan prezes, którego witam bardzo serdecznie… 
Witam, Panie Prezesie.

(Głos z sali: Kontynuujmy.)
Tak, będziemy kontynuować.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego szóstego porządku obrad: informacja 
o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 825.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 
2018 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
pana Jarosława Szarka. Witam serdecznie, Panie 
Prezesie.

Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji. Bardzo proszę.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Dzień dobry.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dzień dobry, Panie 

Prezesie.)
Pani Marszałek! Szanowni Panowie Senatorowie!
Instytut Pamięci Narodowej w roku 2017 roz-

począł pierwszy cały rok działalności po zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która 
została wprowadzona 16 czerwca 2016 r. Ta zmia-
na ustawy to przede wszystkim wprowadzenie 
nowej struktury Instytutu Pamięci Narodowej 
i w związku z tym nowe obowiązki nałożone na 
instytut pamięci. Ta zmiana struktury to przede 
wszystkim dwa nowe biura – Biuro Poszukiwań 
i Identyfikacji oraz Biuro Upamiętnienia Walk 
i Męczeństwa. Na mocy ustawy dokonano rów-
nież podziału Biura Edukacji Publicznej na Biuro 
Badań Historycznych i Biuro Edukacji Narodowej. 
Jednocześnie zwiększono zakres chronologiczny 
działalności Instytutu Pamięci Narodowej, wcze-
śniej były to lata 1939–1989, po zmianie ustawy to 
jest 1917–1989. W tym nowym kształcie, po zmia-
nach ustawowych Instytut Pamięci Narodowej to 
7 biur, około 2 tysiące 300 pracowników, 11 od-
działów.
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(prezes J. Szarek) zostały wtedy zamordowane. Ale jest publikacja, 
zrobiona m.in. wspólnie z historykami gruzińskimi, 
dokumentów o Polakach zamordowanych w ramach 
tej operacji w Gruzji.

Są, proszę państwa, obchody na Ukrainie 
w Żytomierzu. To był jeden z tych rejonów Polski, 
w którym Polacy byli masowo mordowani. I tam 
w ubiegłym roku Instytut Pamięci Narodowej zor-
ganizował zajęcia dla polskiej młodzieży, wystawę 
plastyczną ta młodzież zorganizowała, aby upamięt-
nić te ofiary. My przeznaczyliśmy nagrody dla tej 
młodzieży.

Ponadto po raz pierwszy, wspólnie z urzędem do 
spraw kombatantów, zorganizowaliśmy 11 sierpnia 
uroczystości państwowe pod Pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie. W tym roku po raz 
kolejny, już drugi raz, państwo polskie będzie obcho-
dzić ten dzień.

Ponadto jest strona internetowa, na której jest 25 
tysięcy nazwisk osób wtedy zamordowanych, 1/4 
nazwisk naszych rodaków, którzy 80 lat temu byli 
zamordowani.

I rzecz najważniejsza, jak myślę, to teka eduka-
cyjna, która dotarła do każdej szkoły średniej, dzięki 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
opisująca tę operację. To kilkaset stron tekstu, doku-
mentów, fotografii na temat tej operacji. Do każdej 
szkoły średniej w Polsce ta teka dotarła.

I rzecz ważna. Do tego przywracania pamięci 
zaangażowaliśmy również kilka instytucji. M.in. 
z Pocztą Polską wydaliśmy w nakładzie… Poczta 
Polska wydała, ale wspólnie z nami, zainspirowana 
przez nas, znaczek pocztowy w nakładzie 30 milio-
nów egzemplarzy, upamiętniający ofiary tej operacji. 
W placówkach Poczty Polskiej w miastach wojewódz-
kich pokazywana była wystawa o „operacji polskiej”.

Zresztą to jest model możliwości Instytutu Pamięci 
Narodowej: gdy w te działania włącza się kilka biur, 
taki efekt osiągamy.

Myślę, że za kilka lat ta wiedza będzie w Polsce 
większa. Bo jeżeli do tego dołożymy dodatki do gazet, 
czyli taką popularyzację… No, to jest już od wielu 
lat kontynuowana przez Instytut Pamięci Narodowej 
działalność. W ubiegłym roku m.in. były dodatki po-
święcone obławie augustowskiej. W 100-lecie rewo-
lucji październikowej było 250 tysięcy egzemplarzy 
dodatku poświęconego komunizmowi, spadkowi po 
komunizmie.

Proszę państwa, tutaj dotykamy już działalności 
edukacyjnej. To są, proszę państwa, dziesiątki – pań-
stwo mają tutaj dokładną statystykę – warsztatów, 
konkursów, rajdów młodzieżowych. To taka mało 
widowiskowa, ale organiczna codzienna praca z mło-
dzieżą, z nauczycielami Instytutu Pamięci Narodowej.

Ale, proszę państwa, rok 2018 jest szczególny, 
to rok stulecia odzyskania niepodległości. My nie 

Robotniczej, stosunków polsko-żydowskich, II wojny 
światowej oraz ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

W ubiegłym roku było kilkadziesiąt konferencji 
naukowych. Ja może powiem o 2 najdonioślejszych. 
Pierwsza to konferencja zorganizowana wspól-
nie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk 
i Instytutem Historii Litwy w Wilnie w sto pięćdzie-
siątą rocznicę urodzin marszałka Piłsudskiego. Myślę, 
że było to jedno z takich przełomowych działań w za-
kresie badań historycznych, działań prowadzonych 
wspólnie z Litwinami. W Wilnie mówiliśmy o zna-
czeniu postaci marszałka Piłsudskiego w sto pięć-
dziesiątą rocznicę jego urodzin. O tym, jak ważna 
była to konferencja, może świadczyć fakt, że Józef 
Piłsudski przez część Litwinów jest oceniany bardzo 
krytycznie, wręcz traktowany jako okupant. Mimo to 
udało nam się wspólnie z Litwinami zorganizować 
w ratuszu, w centrum Wilna konferencję, do uczest-
ników której przysłał list premier Litwy.

Druga konferencja o wymiarze międzynarodo-
wym odbyła się w Belwederze z udziałem pana pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyli na nią 
naukowcy z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, ze Stanów 
Zjednoczonych. Była to konferencja naukowa po-
święcona nieznanemu dotąd szerzej zagadnieniu, tj. 
operacji polskiej NKWD.

W ubiegłym roku była osiemdziesiąta rocznica 
operacji polskiej NKWD, operacji przeprowadzo-
nej po wydanym 11 sierpnia 1937 r. przez sowiecką 
bezpiekę, przez Nikołaja Jeżowa rozkazie, w wyniku 
którego na terenie Związku Sowieckiego co najmniej 
111 tysięcy naszych rodaków zostało zamordowanych. 
Niektórzy historycy oceniają, że… Te 111 tysięcy 
znamy z imienia i nazwiska. Były na nich wydane 
wyroki. Często oni ginęli za to, że mieli polskie na-
zwiska. To było apogeum terroru lat trzydziestych. Ta 
operacja trwała ponad rok, a w Polsce jest zupełnie 
nieznana. Przez 2 dni właśnie historycy z Rosji – 
zresztą dzięki nim dokumenty o tej operacji dotarły 
do Polski – naukowcy zastanawiali się, dyskutowali 
na temat tej operacji. Ale, jak mówię, była to osiem-
dziesiąta rocznica, a operacja jest zupełnie nieznana. 
Instytut Pamięci Narodowej podjął wiele inicjatyw, 
aby do opinii publicznej, a szczególnie do szkół do-
tarła wiedza o tej operacji. Przypominam, że o ile 
w wyniku zbrodni katyńskiej, tego, co określamy 
zbrodnią katyńską, ponad 20 tysięcy osób zostało 
zamordowanych, o tyle w wyniku tej operacji – 5 
razy tyle, a mimo to w świadomości społecznej ona 
zupełnie nie istnieje.

W związku z tym pion śledczy rozpoczął śledz-
two. I tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo dotarł on do 
wielu, no, już pośrednich, świadków. Otrzymaliśmy 
wiele relacji historycznych od bliskich osób, które 
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(prezes J. Szarek) chcieliśmy dotrzeć do tej Polski prowincjonalnej, 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu, do Polski po-
wiatowej. Stąd inicjatywa Akademii Niepodległości, 
inicjatywa wykładów w małych miasteczkach – 
w Łańcucie, Bochni, Jaworze, Zgorzelcu, Piotrkowie 
Trybunalskim, Gietrzwałdzie, Wejherowie, Chełmnie. 
Jest kilkanaście takich miejsc, gdzie co miesiąc od 
grudnia odbywają się wykłady otwarte, na które 
przychodzą ludzie zainteresowani historią. Wybitni 
historycy naukowcy, często nasi pracownicy albo 
ludzie spoza Instytutu Pamięci Narodowej, mówią 
o historii, o tej historii sprzed 100 lat w takiej perspek-
tywie ogólnopolskiej, ale też lokalnej, w zależności 
od miejsca. Mamy np. informację, że w Zgorzelcu 
ok. 1 tysiąca młodych ludzi – bo tam jest to skiero-
wane również do szkół – uczestniczy w wykładach 
Akademii Niepodległości. To będzie kontynuowane 
w najbliższych latach.

Jednocześnie Stróża to początek naszej akcji takie-
go elementarza związanego z odzyskaniem niepodle-
głości. To jest wystawa poświęcona ojcom niepodle-
głości, przygotowana w języku polskim i angielskim. 
Ojcowie niepodległości, czyli Piłsudski, Dmowski, 
Paderewski, Witos, Korfanty, Daszyński. Wystawa, 
która w tym roku będzie pokazywana – zaczęliśmy 
to już w maju, choć w ogóle zaczęliśmy w ubiegłym 
roku w Stróży – jeszcze w ponad 130 miejscach. To 
są miasta, największe zakłady pracy, ale też zagra-
nica. Już w tym roku… Ja już nie będę o tym mówił, 
ale pokazujemy tę wystawę od Kanady po Australię. 
Jest to efekt współpracy z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych. Bo w ramach działań edukacyjnych 
współpracujemy właśnie z wieloma instytucjami. 
Współpraca z MSZ, z którym mamy podpisane umo-
wy, jest tutaj bardzo szeroka. No, wysyłka naszych 
materiałów edukacyjnych…

Przez lata nasza oferta była skierowana głównie 
do naszych rodaków, traktujemy ich jako naszych 
najlepszych ambasadorów poza granicami Polski. 
Stąd też taka inicjatywa, tzw. przystanków „histo-
ria”. Zaczęliśmy to 10 czy 11 lat temu, tutaj, na ul. 
Marszałkowskiej. Być może państwo znają to centrum 
edukacyjne przy Marszałkowskiej, teraz to jest cen-
trum im. Janusza Kurtyki, tam jest przystanek i stąd 
nazwa „Przystanek Historia”. Takich przystanków 
powstało w Polsce kilkadziesiąt, a w ubiegłym roku 
poszliśmy dalej, za granicę. Bruksela, Waszyngton, 
Grodno, a później Mińsk, to tylko ubiegły rok. W ra-
mach tego są zajęcia dla młodzieży, dla szkół, dla na-
szych rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Proszę państwa, są również wystawy. W ubiegłym 
roku powstało blisko 30 nowych wystaw. Jedna z naj-
słynniejszych to „Żegota”, przygotowana w związku 
z rocznicą powstania Rady Pomocy Żydom, poka-
zywana w Polsce, pokazywana również za granicą. 
To wybiega poza czas sprawozdania, ale powiem, że 

chcemy, żeby to były jakieś jedne obchody, chcemy, 
żeby refleksja, czym jest niepodległość, dotarła do 
milionów Polaków, szczególnie do młodzieży, bo to 
od niej zależy nasza przyszłość. Dlatego mamy ok. 
450 inicjatyw związanych z rocznicą odzyskania 
niepodległości. Rozpoczęliśmy je już w ubiegłym 
roku w grudniu w miejscu szczególnym, w Stróży, 
w małej wiosce pod Limanową, gdzie znajdowała się 
szkoła oficerska Związku Strzeleckiego. Kilkadziesiąt 
osób, m.in. Piłsudski, Sosnkowski, przeszło przez tę 
szkołę, elita – szkoła rozpoczęła działalność w 1913 r. 
– czy znaczna część elity wywodzącej się z legio-
nów II Rzeczypospolitej. I w Stróży przed tą szkołą 
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu 
Pamięci Narodowej postawiło billboard z auten-
tycznym zdjęciem sprzed 100 lat – jedna z kompa-
ni, wtedy się tam szkolących, stoi na czele z panem 
porucznikiem Pomarańskim, który zginął później 
pod Łowczówkiem. I dzisiaj młodzież, wchodząc do 
tej szkoły i wychodząc z niej, codziennie patrzy na 
twarze swoich przodków sprzed 100 lat.

Dlaczego Stróża? Proszę państwa, bo taki jest 
pomysł Instytutu Pamięci Narodowej w ogóle na ob-
chody tej rocznicy i tych lat, które są przed nami. 
My uważamy, że wielka historia działa się nie tylko 
w dużych miastach. Chcemy dotrzeć z tą historią 
do małych miasteczek, wydobyć ją z tych… Tam są 
bohaterowie, tam jest ta pamięć. Stąd Stróża i stąd 
właśnie wiele takich inicjatyw lokalnych. Chcemy 
młodzieży pokazać, że oni mogą być dumni z tej 
swojej wioski, z tego swojego małego miasteczka, 
bo ich historii lokalnej dotknęli wielcy ludzie, bo 
tam się rodziła ta wielka historia. I, proszę państwa, 
stąd też taki projekt, który wtedy rozpoczęliśmy. Bo 
chcemy, żeby młodzież związała się z pokoleniami 
swoich pradziadków, dziadków, prapradziadków. 
Stąd taki pomysł. W internecie mamy listę 88 tysięcy 
uhonorowanych Krzyżem Niepodległości. Ten krzyż 
to prawzór Krzyża Wolności i Solidarności, którym 
dzisiaj honorujemy ludzi opozycji antykomunistycz-
nej, „Solidarności” – ochotniczej, wiejskiej, NZS. To 
taki pomysł na konkurs. Zaczęliśmy go w grudniu re-
alizować. Napłynęło kilkaset prac. Po sukcesie filmu 
„Niezwyciężony” – czteroipółminutowej animacji, 
którą obejrzało dotąd kilkadziesiąt milionów ludzi, 
takiej w skrócie polskiej historii XX wieku – zapro-
ponowaliśmy młodzieży: szukajcie tych bohaterów, 
własnych dziadków, absolwentów szkół, sąsiadów 
uhonorowanych Krzyżem Niepodległości i przygo-
tujcie takie krótkie, czteroipółminutowe filmiki na 
smartfonie czy na iPhonie. We wrześniu zaczynamy 
nową edycję tego konkursu.

Ale zaczęliśmy w Stróży. Ponadto ten grudzień 
właśnie… Stróża to było miejsce symboliczne, ale 
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(prezes J. Szarek) Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać ja-
kieś pytanie panu prezesowi?

Pan senator Sławomir Rybicki, a potem pan mar-
szałek Borusewicz.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, przed 2 godzinami Senat podjął 

decyzję o nowelizacji ustawy o IPN. Ta ustawa weszła 
w życie w styczniu bieżącego roku, ale jej korzenie 
sięgają głębiej – w 2017 r. trwały konsultacje przed 
wprowadzeniem tego projektu pod obrady Sejmu. 
Chciałbym zapytać pana prezesa, czy IPN, pan prezes 
brał udział w konsultacjach przy tworzeniu tego aktu 
prawnego, a przynajmniej w dyskusji nad sensem 
jego wprowadzenia do obiegu prawnego. Wiemy, że 
ocena tej ustawy jest druzgocąca, a jej skutki są dla 
opinii o Polsce w wielu przypadkach bardzo szkodli-
we. Chciałbym zapytać, czy pan prezes miał okazję 
brać udział w konsultacjach w sprawie tej ustawy lub 
w sprawie celowości jej wprowadzenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Instytut Pamięci 

Narodowej za mojej kadencji nie brał udziału w ta-
kich konsultacjach. Za kadencji mojego poprzednika 
było jedno zapytanie o sens przeprowadzenia takiej 
ustawy. Opinia, która została przedstawiona, była, tak 
najkrócej mówiąc, pozytywna – że państwo polskie 
musi mieć jakiś instrument prawny, który pozwoli 
mu reagować na kłamstwa pojawiające się na arenie 
międzynarodowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Chce pan dopytać, Panie Senatorze? To proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Wobec tego chciałbym zapytać pana prezesa 

o pana opinię. Czy pan się z tą opinią utożsamia? 
Krytyka tej ustawy na tej sali przed 2 godzinami była 
dość powszechna. Chciałbym zapytać o pana osobi-
stą opinię jako prezesa, który objął urząd w czasie, 
w którym ta ustawa była już procedowana.

w tym roku, niedawno, pokazaliśmy ją w Australii, 
w Melbourne, razem z wystawą o rotmistrzu Pileckim 
i rodzinie Ulmów. Proszę państwa, jeśli patrzeć sta-
tystycznie, to w ubiegłym roku Instytut Pamięci 
Narodowej w różnych miejscach pokazał w sumie 
180 wystaw.

Są 2 nowe działy, 2 nowe biura, biura upamiętnień. 
To jest nowa forma aktywności. To są upamiętnienia, 
m.in. upamiętnienie działaczki „Solidarności”, opo-
zycji; upamiętnienie na murze więzienia na Olszynce 
Grochowskiej. To jest tablica na szlaku królewskim 
w Krakowie poświęcona ofiarom tzw. operacji pol-
skiej, pierwsza tak duża, w jakże symbolicznym miej-
scu, u stóp Krzyża Katyńskiego, obok tablicy poświę-
conej zesłańcom polskim do Związku Sowieckiego. 
To taki tryptyk tej naszej golgoty na Wschodzie. To 
jest również tablica odsłonięta w ubiegłym roku na 
skwerze Wołyńskim poświęcona Polakom, ofiarom 
ludobójstwa na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce. 
To są dziesiątki podobnych inicjatyw w Polsce i za 
granicą. Mają tu państwo dokładny spis.

I kolejne biuro, które, jak myślę, ma jeden z naj-
większych oddźwięków społecznych, to jest Biuro 
Poszukiwań i Identyfikacji kierowane przez pana pro-
fesora Szwagrzyka. W ubiegłym roku poszukiwania 
trwały w 37 miejscach, m.in. na Łączce, zostały za-
kończone. Weszliśmy w nowe miejsca, na Ukrainie, 
na Białorusi. Z Ukrainy musieliśmy się wycofać, ale 
na Białorusi, przez władze białoruskie było to bardzo 
dobrze przyjęte, był uroczysty pogrzeb żołnierzy KOP, 
Korpusu Ochrony Pogranicza ze strażnicy „Pohost”. To 
było w ubiegłym roku. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji 
to również wystawy. Jedna z takich ważniejszych to 
„Kwatera Ł – panteon pod cmentarnym murem”, wy-
stawa na Łączce, pokazywana w wielu miejscach.

Ponadto są kolejne biura, tak w skrócie – póź-
niej odpowiem może na szczegółowe pytania… 
Oczywiście Biuro Lustracyjne. To są kolejne dzie-
siątki tysięcy katalogów dostępnych w internecie, 
katalogów funkcjonariuszy PZPR, osób represjono-
wanych czy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, 
to komisja ścigania… Są nowe śledztwa, o tych naj-
większych już mówiłem. Operacja polska NKWD, 
Ravensbrück, sprawa zabójstwa Piotra Bartoszcze… 
Dokładny spis jest w sprawozdaniu, które państwo 
otrzymali.

To tyle w takim telegraficznym skrócie. To jest 
księga, jak państwo widzą, bardzo gruba. Ja tylko tak 
powierzchownie przedstawiłem tę naszą aktywność 
w ubiegłym roku. Bardzo serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
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Ja wierzę w państwo polskie, a to jest decyzja pań-
stwa polskiego, odpowiednich organów, żeby mieć 
instrument obrony swojego dobrego imienia. I jeżeli 
takie zdanie jest uważane za poparcie tej ustawy, to 
ja takie zdanie wypowiedziałem. Ale, jak mówię, ja 
bezpośrednio – i to dotyczy również moich zastęp-
ców – na temat tej ustawy się nie wypowiadałem. My 
jesteśmy… Podkreślam to jeszcze raz: my jesteśmy od 
wykonywania ustaw, które powstają w suwerennym 
parlamencie.

Co do drugiego pytania: nie byłem zaproszony.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, ja chciałbym jednak drążyć ten 

temat i powiedzieć… Bo szanuję to, co pan mówi 
na temat stanowienia prawa w Polsce przez suwe-
renny parlament Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej 
jednak musimy mieć świadomość tego, że ważnym 
elementem stanowienia przepisów prawa w Polsce 
są konsultacje społeczne. Te konsultacje społeczne 
polegają na tym, że różne podmioty, podmioty za-
angażowane w realizację poszczególnych przepisów 
prawa w Polsce, mogą – ba, nie tylko mogą, ale też 
powinny – wypowiadać się na temat regulacji, które 
będą sankcjonować funkcjonowanie takiego czy inne-
go podmiotu czy, szerzej, całej społeczności państwa 
polskiego. Zatem mam pytanie: czy jednak nie uważa 
pan, że państwo jako Instytut Pamięci Narodowej 
powinniście uczestniczyć w tworzeniu tych przepisów 
prawa? I wówczas, gdybyście państwo żywo w tym 
procesie partycypowali, być może uniknęlibyśmy tej 
sytuacji, która miała miejsce, sytuacji kompromitują-
cej państwo polskie, burzącej relacje pomiędzy Polską 
a Stanami Zjednoczonymi czy Polską i Izraelem, 
oraz, jak myślę, niezbyt dobrze świadczącej także 
o polskiej dyplomacji. Bo przyzna pan, że właściwa 
nota z Departamentu Stanu trafiła do ministra spraw 
zagranicznych, a minister sprawiedliwości, który był 
gospodarzem tego aktu prawa, zignorował to. Być 
może gdyby te konsultacje z państwem się odbyły, 
i to gdyby odbyły się na właściwym poziomie, we 
właściwy sposób, to nie doszłoby do tych sytuacji, 
które niestety musieliśmy przeżywać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan prezes już, zdaje się, wyczerpująco odpowie-
dział na to pytanie. Ale bardzo proszę… Czy ma pan 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, w Instytucie Pamięci Narodowej 

przyjęliśmy taką zasadę, że nie odnosimy się, nie 
bierzemy udziału w dyskursie politycznym i nie dys-
kutujemy nad procesem legislacyjnym suwerennego 
parlamentu, Sejmu i Senatu. Oczywiście każdy ma 
jakąś opinię, ale my jesteśmy instytucją państwową 
i jesteśmy zobowiązani do wykonywania ustaw. I tak 
jest w przypadku tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Ja pamiętam pana 

poparcie dla tej ustawy wyrażone w wypowiedzi tele-
wizyjnej kilka miesięcy temu, 5 miesięcy temu, kiedy 
ta ustawa była tutaj procedowana. Czy ja się pomyli-
łem? Czy pan nie występował wtedy w telewizji? To 
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Panie Prezesie, czy w związku 
z tym, że ta ustawa była dzisiaj procedowana, był 
pan zaproszony na posiedzenie komisji senackiej i na 
posiedzenie Senatu w tej sprawie? Czy pan był za-
proszony i nie przyszedł na ten punkt, czy pan nie 
był zaproszony?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
drugie pytanie odbiega od treści dzisiejszego wystą-
pienia pana prezesa, bo pan prezes sprawozdaje za 
rok ubiegły, ale jeśli…)

Rozumiem, no ale ja nie będę pytał o to w roku 
następnym. To jest dzisiejsza sprawa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Prezesie, zechce się pan ustosunkować do 

tych pytań?

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Pierwsza sprawa: ja nie wiem, o jakiej wypowiedzi 

telewizyjnej pan senator mówi, ale ja zawsze…
(Senator Bogdan Borusewicz: W telewizji publicz-

nej.)
…zawsze… zawsze… Ale tu musielibyśmy się-

gnąć do tego nagrania, Panie Marszałku, bo zawsze… 
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(wicemarszałek M. Koc) jak wyglądały tu realia II wojny światowej, to będzie 
zupełnie inny odbiór. Ale to trzeba, jak mówię, wielu 
lat pracy, aktywności i to całego państwa polskiego.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Prezesie, trudno się z panem nie zgodzić 

w tym, co pan powiedział w tej chwili, i ja się z tym 
zgadzam. Ja pytałem pana premiera Morawieckiego 
m.in. o działania Polskiej Fundacji Narodowej, która 
de facto nie zajmuje się tym, co powinna. Nie chcę 
pana pytać o Polską Fundację Narodową i stawiać 
w trudnej sytuacji, ale chcę zapytać pana – bo tak jak 
powiedziałem, trudno się z panem nie zgodzić – czy 
państwo przygotujecie na najbliższy rok taki program 
działań, które pozwolą właśnie zmienić ten wizeru-
nek, postrzeganie Polski w tym kontekście, którego 
dotyczy ustawa o IPN. Bo myślę, że ta profilaktyka 
i budowanie pewnej świadomości nie do wewnątrz… 
To oczywiście też jest ważne, ale z tą świadomo-
ścią Polaków jest zdecydowanie lepiej aniżeli poza 
naszymi granicami. Czy państwo przygotujecie też 
takie działania? Czy nie powinniście zbudować jakiejś 
kooperacji, np. z taką instytucją jak Polska Fundacja 
Narodowa i z innymi podmiotami, być może MSZ, 
polskimi placówkami, i przygotować szeroko zakro-
jonej akcji uświadamiającej społeczność międzynaro-
dową co do tych kwestii, które budzą tak wiele emocji 
i pozwalają na przyjmowanie takich a nie innych, 
nieszczęsnych niestety, aktów prawa? Ja myślę, że 
to też jest ważny kierunek i o tym należałoby mówić 
w ramach rządu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, tylko że Instytut Pamięci 

Narodowej był powołany do czego innego i to, że 
my jesteśmy aktywni również za granicą, to jest jak 
gdyby nasz wybór i to robimy od wielu lat, w miarę 
możliwości. Mamy z wieloma państwami, z wielo-
ma uniwersytetami wymianę naukową, nasze książ-
ki drukujemy również w języku angielskim. Tylko 
proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że wy-
drukowanie książki w języku obcym, angielskim, 
niemieckim to nie jest problem, bo żyjemy w takich 
warunkach, że technologicznie wydanie książki… 
książkę można w parę dni wydać. Problemem jest 
dystrybucja tej książki, żeby ta książka była czytana, 
żeby ona tam dotarła. To musi być wydane tam, przez 

coś do dodania, Panie Prezesie, w tej kwestii, w kwe-
stii ustawy, nowelizacji?

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, ja podtrzymam 

swoje stanowisko, ale powiem, Panie Senatorze, tyl-
ko jedno: dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, 
istnienie tej ustawy w tym poprzednim kształcie jest 
już przeszłością. Instytut Pamięci Narodowej nie bę-
dzie uczestniczył w dyskursie politycznym. Możemy 
jednak zastanowić się, co jako Instytut Pamięci 
Narodowej możemy zrobić, żeby podnieść wiedzę np. 
o II wojnie światowej na terenach Polski i co w ogóle 
państwo polskie powinno w tej dziedzinie robić. Bo, 
proszę państwa – i to trzeba powiedzieć – gdyby nie 
dziesiątki zaniechań wcześniejszych, wynikających 
z funkcjonowania tutaj systemu komunistycznego, 
a później z jakiejś takiej niechęci do przeszłości… 
Gdybyśmy przez cały czas prowadzili aktywną poli-
tykę – i to nie tylko jako Instytut Pamięci Narodowej, 
ale byłoby tak też we wszystkich strukturach pań-
stwa – i gdyby były budowane za granicą środowiska 
przyjazne Polsce, środowiska… A coś takiego, proszę 
państwa, nie stanie się w tydzień, w miesiąc, w jedną 
kadencję, bo to są długie procesy. 

Gdybyśmy tworzyli środowiska artystów, dzien-
nikarzy, elity w państwach zachodnich, własną partię 
w każdym takim państwie środowisk przyjaznych 
Polsce, i gdybyśmy w takich sytuacjach mogli mówić 
naszym głosem, to myślę… Nad tym teraz się trzeba 
zastanowić, trzeba utworzyć jakieś projekty stypen-
dialne dla zagranicznych dziennikarzy, dla zagra-
nicznych uczonych. Trzeba ich zapraszać do Polski, 
trzeba im pokazywać naszą historię. Trzeba. To jest 
proces czasochłonny i proces wymagający dużych 
nakładów, ale trzeba na uniwersytetach tworzyć pol-
skie katedry, trzeba zająć się promocją naszej kultury, 
naszej sztuki. My jako Instytut Pamięci Narodowej 
możemy w tym skromnym zakresie, historii, pewne 
rzeczy wskazać, dać pewne materiały, ale my nie 
mamy narzędzi, żeby to pokazać na świecie. Gdy ja 
wyjeżdżam za granicę, wszędzie są kierowane wobec 
nas żądania: piszcie książki o historii Polski, tłumacz-
cie te książki. Tylko ja zawsze odpowiadam: książ-
ka polskiego autora, stąd, nie zrobi wrażenia, nawet 
przetłumaczona w Stanach Zjednoczonych. Mówię: 
państwa, Polonii tam, w Stanach Zjednoczonych jest 
kilka milionów, przecież wy macie swoich przyjaciół, 
znajomych, sąsiadów na uniwersytetach. Jeżeli oni 
napiszą z tamtej perspektywy historię Polski, pokażą, 
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(prezes J. Szarek) możliwości… Proszę państwa, to też są takie rzeczy, 
które bardzo dużo kosztują, ale mimo wszystko my 
staramy się to robić. Proszę państwa, w Parlamencie 
Wiktoriańskim w Melbourne kilka tygodni temu pan 
wiceprezes Jan Baster otwierał w towarzystwie tam-
tejszych posłów, no, elity politycznej w Melbourne 
3 wystawy: rotmistrz Pilecki, rodzina Ulmów 
i „Żegota”. Robimy już wystawy w językach pol-
skim i angielskim. I te wystawy cieszą się tak dużą 
popularnością, że zostaną przewiezione do Canberry. 
No, w ten sposób to robimy. Można powiedzieć, że 
mój zastępca, pan dr Mateusz Szpytma, jest amba-
sadorem rodziny Ulmów. On w ubiegłym roku był 
zaproszony, proszę państwa – my nie wydaliśmy zło-
tówki na to – przez władze Kalkuty. W Kalkucie był 
na czołówkach tamtejszych gazet, dzienników, on 
i rodzina Ulmów. To się dzieje. Tylko, proszę pań-
stwa… Gdy my właśnie niedawno przetłumaczyliśmy 
na język angielski historię tzw. poznańskiej piątki, 5 
salezjanów zamordowanych przez Niemców w cza-
sach niemieckiej okupacji, salezjanie rozwieźli to po 
całym świecie, m.in. w Singapurze chyba plac czy 
skwer nazwano ich imieniem. Tylko, proszę państwa, 
to wszystko jest w takiej małej skali. 

Proszę państwa, jeżeli 100 lat temu państwo pol-
skie nie miało… To znaczy, nie było państwa polskie-
go, był naród. A, proszę państwa, na listach bestsele-
rów pierwsze miejsce, czy w Stanach Zjednoczonych, 
czy w Rosji, we Francji, zajmowało „Quo vadis” 
Sienkiewicza, w ogóle proza Sienkiewicza. No, to 
jest Polak, laureat Nagrody Nobla. Ale on był naszym 
ambasadorem, ambasadorem naszej kultury i narodu, 
który nie miał w tym czasie państwa. My potrzebu-
jemy jakichś filmów, takiej promocji rzeczywiście… 
No a to, proszę państwa, kosztuje. Ja myślę, że blisko 
40-milionowy naród w tym miejscu Europy powinno 
być stać na takie rzeczy. Ale to nie jest… Takich dzia-
łań się oczekuje w tego typu sytuacjach od Instytutu 
Pamięci Narodowej.

My coś robimy, jesteśmy aktywni, ale np. kwestia 
relacji polsko-żydowskich… Już to tłumaczę, pro-
szę państwa. My mamy 170 naukowców, historyków 
w biurze badań historycznych, ale gdy ja zostawałem 
prezesem, 13 z nich zajmowało się relacjami polsko-
-żydowskimi, nawet nie tylu… Holocaustem część 
nich się zajmowała. Teraz właśnie zwiększyliśmy 
zatrudnienie, żeby budować środowisko historyków, 
żeby powstawały takie publikacje, bo my potrzebuje-
my, proszę państwa, badań naukowych. Tego obrazu 
się nie zmieni jedną książką, jednym filmem. Proszę 
państwa, Instytut Pamięci Narodowej ma tutaj ogrom-
ne doświadczenie. Mówię to z dumą, bo to jest rola 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Ale proszę się zastanowić, jak zostali – może to złe 
słowo – wypromowani Żołnierze Wyklęci. Są nosze-
ni, ich twarze, na koszulkach, trafili do popkultury.

wydawnictwo, które ma sieć kolportażu, dystrybu-
cji. Proszę państwa, hipotetycznie możemy wydać 
książkę w nakładzie 10 tysięcy i wywieźć ją, tyle 
że ona nie zostanie rozprowadzona, będzie gdzieś 
w magazynach leżeć. To są takie kwestie, które trzeba 
przemyśleć, trzeba tu długoletniej strategii.

Szanowni Państwo, myśmy ogromnym wysiłkiem, 
to jest zupełnie… Część nas za to krytykowała, że to 
takie prymitywne, powierzchowne, ten nasz filmik 
„Niezwyciężeni”, 4,5 minuty, taka historia II wojny 
światowej w języku angielskim w pigułce. No, był 
bardzo dobrze przyjęty na całym świecie. My na to 
wydaliśmy gigantyczne pieniądze, ale my mogliśmy 
jeden taki film zrobić, bo takie są nasze możliwości. 
Już nas nie stać, a wokół tego filmu… Ten film, ma-
jący 4,5 minuty, miał być tylko początkiem progra-
mu edukacyjnego. Proszę zobaczyć, że tam się nie 
pojawia żadne nazwisko, ale są pewne postacie, są 
rotmistrz Pilecki, Irena Sendlerowa. Do każdej z tych 
postaci, do każdego elementu, Katynia, Polskiego 
Państwa Podziemnego, „Solidarności”, Jana Pawła II, 
miał być dołożony oddzielny filmik o tym segmencie. 
Zresztą to jest, tzn. nie film, ale są informacje edu-
kacyjne na ten temat. Tylko to są rzeczy, Szanowni 
Państwo… Książkę możemy wydać. Ale produkcja 
takich filmów… Proszę państwa, jeżeli my mamy 
promować Polskę poza granicami państwa, to wie-
cie państwo, Panowie Senatorowie, że to musi być 
produkcja doskonała, bo tylko tak można zaistnieć. 
A to są potężne nakłady. Ale, jak mówimy, w miarę 
swych… 

Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie takie… 
Bo wiemy, że zmienia się świat, żyjemy w czasach, 
gdy dużą rolę w popularyzacji niestety odgrywa też 
kultura masowa, czyli taka powierzchowność. Więc 
my robimy filmiki do internetu. Był film o rodzi-
nie Ulmów ratującej Żydów. Od razu ten film robi-
my w języku angielskim. Dla młodego pokolenia… 
Proszę państwa, młode pokolenie już nie ogląda te-
lewizji. Ich medium jest internet i to rzeczywiście 
się rozchodzi bardzo szybko na cały świat. Np. wo-
kół filmu „Niezwyciężeni”, tych 4,5 minuty, teraz… 
W ubiegłym tygodniu bodajże zakończyliśmy duży 
projekt edukacyjny w Kanadzie. Blisko tysiąc pol-
skich uczniów uczestniczyło w pokazach tego filmu, 
w realizacji całego projektu edukacyjnego skupionego 
wokół tego filmu. Oni mają… To jest w tym mo-
mencie nasza droga. Przecież oni żyją w środowisku 
sąsiadów Kanadyjczyków czy przedstawicieli innych 
narodów. Jeżeli oni będą znać historię Polski, będą 
z tego dumni, będą to opowiadać.

Tu jest inna kwestia, kwestia dotarcia do dojrza-
łego odbiorcy z kulturą masową. Tu są konieczne 
inne, Szanowni Państwo, produkcje. My w miarę 
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(prezes J. Szarek) Opolszczyźnie sztandarowym pomnikiem, który 
upamiętniał akcję armii radzieckiej czy sowieckiej, 
był pomnik w Mikolinie. No, pomnik z bardzo wy-
eksponowanymi symbolami typu czerwona gwiazda 
itd. No i dowiedziałem się – z prasy; nie wiem, czy 
to jest prawda – że IPN wypowiedział się co do tego, 
jak, że tak powiem, uzdrowić ten pomnik, a nie że po 
prostu należy go usunąć. Czy to jest dobra polityka, 
taka próba, nie wiem, pozostawienia formy w tere-
nie i zmiana tylko tej najbardziej wrażej symboliki? 
To jest kwestia ustawy dekomunizującej przestrzeń 
publiczną.

Drugie pytanie, o stosunki z Ukrainą. Panie 
Prezesie, mieliśmy taki dość niepokojący obraz tego, 
co się na Ukrainie dzieje, a mianowicie próby wstrzy-
mywania ekshumacji tam itd. Czy coś się w tym za-
kresie poprawiło, czy to po prostu tak zamarzło, po-
zostało w stanie niekorzystnym dla nas? Co można 
w tym zakresie zrobić według pana?

No i trzecie pytanie. O tym pan zaczął mówić 
przed chwilą, przy odpowiedzi na pytanie poprzed-
nie, a chodzi mianowicie o stosunki Polacy – Żydzi. 
No, to jest pewnego rodzaju temat tabu. Albo się 
bano tego tematu, albo mamy w tym zakresie tylko 
opisy, nazwę to, publicystyczne. Wiem, że jest cen-
tralny projekt badawczy w tym zakresie. Pytanie, 
czy ten centralny projekt badawczy będzie odpo-
wiadał np. na pytania dotyczące udziału Żydów 
w aparacie bezpieczeństwa, szczególnie powojen-
nym – w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, 
w Urzędzie Bezpieczeństwa itd.? Te 3 pytania.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Pierwsza sprawa, dekomunizacja. No, proszę pań-

stwa, rzecz zasadnicza. Ja uważam – i takie jest sta-
nowisko Instytutu Pamięci Narodowej – że jeżeli my 
w tym roku obchodzimy rocznicę stulecia odzyskania 
niepodległości… Następne lata też będą historyczne, 
rok 2019, rok 2020, stulecie jednej z największych na-
szych zwycięskich bitew pod Warszawą… No, proszę 
państwa, niepodległa Polska nie ma jakiejkolwiek 
styczności z PRL. Tę historię trzeba zamknąć, to 
była historia niesuwerennego państwa. Organy tego 
państwa dławiły, proszę państwa, wszystko, co jest 
związane z niepodległością Polski, ludzi skazywano 
na więzienia, mordowano, usuwano – proszę bardzo, 
są wykazy z lat pięćdziesiątych – tysiące tytułów, 
książek z bibliotek, od dzieł literackich, politycznych, 
po bajki dla dzieci. Nie ma, nie ma w przestrzeni 
publicznej miejsca na gloryfikację systemu komu-
nistycznego. Ja, proszę państwa, bardzo krytycznie 
podchodziłem do decyzji sądu administracyjnego, 

Proszę państwa, na początku lat dziewięćdzie-
siątych była garstka historyków – po kilka osób 
w Krakowie, w Warszawie – która zajmowała się 
tym tematem. To były, można powiedzieć, niszowe 
badania naukowe. Oni docierali do dokumentów, po-
wstawały książki. Później przyszedł Instytut Pamięci 
Narodowej, te badania były szersze. Później, szcze-
gólnie za prezesury świętej pamięci Janusza Kurtyki, 
mieliśmy do czynienia, można powiedzieć, z jakąś 
modą. Ale to było możliwe, bo już były, proszę pań-
stwa, dziesiątki publikacji, a tu jest kwestia tego, że 
my tych relacji czy w ogóle tematu II wojny świa-
towej… To było przez jakiś czas, oczywiście pro-
pagandowo… Okupacja niemiecka, zbrodnie były 
nagłaśniane w czasach PRL, ale po 1989 r. środowisko 
naukowe odwróciło się jak gdyby od tego tematu. A tu 
trzeba badać i są to badania bardzo pracochłonne i… 
powiem tak: mało spektakularne, bo są to badania 
gminy, powiatu, ale tylko taka droga jest, tak jak 
było z Żołnierzami Wyklętymi. Prace pana dokto-
ra Tomasza Łabuszewskiego na Mazowszu, powiat 
po powiecie. To są lata jego pracy. Pana doktora 
Krajewskiego… No, tylko taka jest droga.

Gdy będzie ten fundament – a my nie mamy tego 
fundamentu – to później, po latach, można będzie to 
popularyzować. Tylko tutaj są naprawdę lata zanie-
chań, ale mamy wielu pracowników, ludzi oddanych 
tej pracy. Tylko to niestety wymaga czasu. Ale to 
robimy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jerzy 

Czerwiński.)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! 

Na początek 3 pytania w miarę szczegółowe, tzn. 
określone, tak bym to nazwał.

Pierwsze. Jak pan ocenia realizację ustawy de-
komunizującej przestrzeń publiczną w 2 aspektach: 
nazw ulic, placów itd… To, co zostało wcześniej 
uchwalone. Czy są jeszcze dzisiaj jakieś zaszłości, czy 
są jeszcze miejsca, z których napływają prośby o opi-
nię? Bo to jest pan w stanie ocenić. A drugi aspekt to 
kwestie związane z upamiętnieniami symbolicznymi, 
czyli pomnikami. To miało być do końca marca za-
łatwione. Pewnie teraz tam wojewodowie „urzędują” 
i starają się o wykonanie tej ustawy.

I jedno pytanie szczegółowe. Ja jestem sena-
torem reprezentującym część Opolszczyzny. Na 
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(prezes J. Szarek) Jest tam dawna baza sowiecka. Są tam zachowane 
schrony, gdzie Armia Czerwona przechowywała gło-
wice jądrowe. Jeden z tych schronów zachował się 
w całości, z systemami transportu i wentylacji. Są tam 
nawet makiety głowic, które z tego miejsca miały być 
transportowane. Z wyrzutni ruchomych miały być 
wystrzelone głowice nuklearne, które miały zniszczyć 
naszą cywilizację, państwa Zachodu i w efekcie nas.

Chcemy tam zrobić takie miejsce, gdzie zbierzemy 
resztki tych pomników i pokażemy, czym był system 
sowiecki oraz jaką rolę odgrywała w tym wszyst-
kim Armia Czerwona. Pokażemy też Polaków, którzy 
przez cztery i pół dekady walczyli z tymi pomnikami, 
którzy szli za to do więzienia, byli bici i represjono-
wani. Taki jest pomysł Instytutu Pamięci Narodowej 
w tej kwestii.

Kolejne pytanie dotyczyło relacji z Ukrainą. 
Pani Marszałek, Panie Senatorze, Instytut Pamięci 
Narodowej stoi na stanowisku, że Ukraina jest na-
szym sąsiadem i my na jej granicy muru nie wybu-
dujemy. Ale zdecydowanie stoimy na stanowisku, że 
nie będzie żadnego kompromisu z prawdą.

Proszę państwa, to, co stało się na Wołyniu 
w 1943 r., a później w Małopolsce Wschodniej, to 
było ludobójstwo. W sposób okrutny, niewyobrażalny 
zamordowano ponad 100 tysięcy naszych rodaków. 
My jesteśmy winni tym ludziom pamięć, upamiętnie-
nie. Setki tysięcy członków ich rodzin, którzy prze-
żyli, żyło z bólem, z okaleczeniem przez dziesiątki 
lat. Najpierw w PRL nie można było o tym mówić, 
a później, w czasach III Rzeczypospolitej, w imię 
jakichś tam racji politycznych przemilczano tę niewy-
obrażalną krzywdę. Tym ludziom należy się pamięć. 
To nie znaczy, że mamy wypisywać ich historię na 
sztandarach. My mamy o tym wszystkim pamiętać.

Ja rozumiem, że dla narodu ukraińskiego, który 
buduje znaczną część swojej tożsamości na dziejach 
przywódców formacji odpowiedzialnej za to ludo-
bójstwo, to jest bardzo trudny temat. My podchodzi-
my do tego spokojnie. Tu potrzeba czasu. Potrzeba 
czasu, żeby przyjąć to jako fakt w naszych relacjach 
z Ukrainą. Jeżeli oni nie są gotowi na przyjęcie tego 
faktu, to trzeba poczekać. Prawda? Może 5 lat, może 
10 lat, a może całe pokolenie.

Na Ukrainie nie ma wiedzy na ten temat. Przecież, 
Szanowni Państwo Senatorzy, przez wiele lat w Polsce 
nie było na ten temat wiedzy. To było bardzo przykre, 
że ta wiedza trwała tylko w tych środowiskach ludzi 
stamtąd, w środowiskach kresowych. Przecież do-
piero niedawno, w ubiegłym roku, powstał pierwszy 
film na ten temat, opisujący ból, dramat tych ludzi, 
film zresztą różnie przyjęty. Ale dobrze, że powstał.

Od wielu lat, proszę państwa, Instytut Pamięci 
Narodowej współpracuje, w sferze przede wszyst-
kim naukowej, z Ukrainą. Przed laty rozpoczęliśmy 
współpracę z archiwami po dawnym KGB, a póź-

który zakwestionował te zmiany ulic w Warszawie. 
Proszę państwa, Warszawa może być przykładem 
tego, jak zmienić te nazwy ulic. Te organizacje i po-
staci, które zostały wybrane na nowych patronów ulic, 
łączy jedno – oni pracowali dla niepodległej Polski 
bądź ginęli dla niepodległej Polski; to są ludzie kultu-
ry, to są żołnierze, to są Polacy, to są przedstawiciele 
innych narodów, którzy dla niepodległości Polski 
odegrali ważną rolę. Nie będę tu… Ta decyzja sądu 
jest zupełnie niezrozumiała i my do tego krytycznie 
podchodzimy.

Panie Senatorze, wydaliśmy – ja panu to na pi-
śmie dokładnie statystycznie przedstawię – około 
1 tysiąca 500 zapytań o zmiany nazw ulic. Niestety 
ta sytuacja wynikała też stąd, że przez wiele lat 
samorząd podchodził do tych spraw opieszale. To 
jest działalność Instytutu Pamięci Narodowej, która 
rozpoczęła się jeszcze za prezesury świętej pamięci 
Janusza Kurtyki. Rola jego pełnomocnika, pana dok-
tora Macieja Korkucia, jest tutaj ogromna. To jest jego 
wiedza i jego dzieło.

Panie Senatorze, to samo dotyczy pomników. To 
jest w trakcie, my wydajemy w tym momencie de-
cyzje. Myślę, że bardzo ważna w tej kwestii, proszę 
państwa, jest świadomość. Duże spory w niektórych 
miastach – są próby obrony itp. – wywołuje kwestia 
Dąbrowszczaków, którzy patronują wielu ulicom, 
np. w Olsztynie. Jak do tego podchodzi Instytut 
Pamięci Narodowej? Proszę państwa, dzisiaj koń-
czy się 3-dniowa międzynarodowa sesja w Gdańsku 
poświęcona Dąbrowszczakom. Naukowcy z Polski, 
z Hiszpanii, z zagranicy pokazują, jaka była istota tej 
formacji, jaką rolę odegrała ona w komunizowaniu 
i zniewalaniu Polski. Bardzo ważna jest tu kwestia 
edukacyjna, kwestia popularyzacji wiedzy.

Ja, proszę państwa, jestem przeciwnikiem jakiegoś 
takiego budowania pomników. Pomnik to jest wyraz 
hołdu dla ludzi i dla wartości, które są bardzo ważne 
dla narodu. Proszę państwa, proszę wybaczyć, ale 
oszczędzanie na pomnikach, sztukowanie ich jakimiś 
elementami starych upamiętnień komunistycznych… 
W takiej sytuacji lepiej w ogóle nic nie budować.

Ja tu może, Panie Senatorze, powiem, jaki my 
mamy pomysł na te pozostałości po pomnikach. 
Absolutnie nie chcemy robić z tego wszystkiego skan-
senu. Uważamy, że spuścizna państwa totalitarne-
go, sowieckiego… Takie jakieś soclandy to nie jest 
dobry pomysł. To naprawdę był system zbrodniczy, 
który całym pokoleniom ludzi zatruł życie i upoko-
rzył ich. Robienie z tego rzeczy niezbyt poważnych… 
Podchodzimy do tego bardzo krytycznie.

Proszę państwa, do rozwiązania tego problemu 
wybraliśmy jedno miejsce – Podborsko leżące kil-
kadziesiąt kilometrów na południe od Kołobrzegu. 
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(prezes J. Szarek) tora Leona Popka, który teraz kieruje Wydziałem 
Kresowym Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu 
Pamięci Narodowej. I w pewnym momencie to zostało 
zablokowane. To zostało zupełnie zablokowane przez 
stronę ukraińską. Nawet nie zezwolono nam na poszu-
kiwania ofiar Wehrmachtu z 1939 r. Argumentowano 
to w ten sposób, że strona ukraińska nie gwarantuje 
bezpieczeństwa naszym pracownikom.

Ale tym punktem, który, że tak powiem, przerwał 
to wszystko, było usunięcie nielegalnego pomnika 
w Hruszowicach, pomnika, który, jak uważała stro-
na ukraińska, upamiętniał członków UPA tam spo-
czywających. Ten pomnik gloryfikował Ukraińską 
Powstańczą Armię i poszczególne kurenie UPA, które 
z tym miejscem nie miały żadnego związku. Instytut 
Pamięci Narodowej zajmował takie stanowisko: do-
konajmy tam ekshumacji, zobaczmy, kto leży, i od-
powiednio to upamiętnimy. Jeżeli tam leżą członko-
wie UPA, to grób ze zwykłym, skromnym napisem 
„członek UPA” nam nie przeszkadza. Prawda? Wiele 
jest takich grobów. Ale nie ma zgody na gloryfika-
cję Ukraińskiej Powstańczej Armii. I wiele miesięcy 
trwał ten impas.

My nie mogliśmy kontynuować naszych prac na 
Ukrainie i zrobiliśmy kilka tygodni temu ekshumację 
w Hruszowicach. To pan prof. Szwagrzyk. I cóż się 
okazało? Że pod tonami betonu nie ma szczątków 
ludzkich, nie ma członków UPA, tylko są starsze gro-
by, sprzed 1939 r. A więc rzeczywiście to upamiętnie-
nie absolutnie było nieadekwatne w tym miejscu. To 
spowodowało, że strona ukraińska w tym momencie 
jak gdyby zmieniła stanowisko. Wręcz podziękowano 
nam, że tę sprawę rozwiązaliśmy.

Ja wcześniej skierowałem pismo do ministra kul-
tury Ukrainy, w którym zaproponowałem 10 miejsc, 
gdzie możemy rozpocząć poszukiwania. Proszę 
państwa, ze stroną ukraińską jest tak, że wiele było 
słów, prawda, a my czekamy teraz na konkretne 
działania, konkretne kroki. Na tej liście są miejsca 
z 1916 r… My zupełnie nie rozumieliśmy, dlaczego 
pod Kostiuchnówką nie można szukać naszych le-
gionistów. Są z roku 1920 – nasi żołnierze walczyli 
często obok żołnierzy ukraińskich z bolszewikami – 
czy z 1939 r., czy z 1943 r. Ale do dziś nie dostałem 
jeszcze żadnej odpowiedzi na ten temat. I to poka-
zuje, że tych pól naszej współpracy czy działalności 
– oczywiście mówię o samym Instytucie Pamięci 
Narodowej – jest wiele. Na jednych polach jest lepiej 
czy te kontakty są normalne, a na innych są dotąd 
zupełnie zablokowane. Zawsze apelowałem o to, żeby 
rozróżniać.

Na początku lipca odbędzie się… Właśnie to 
Instytut Pamięci Narodowej organizuje. Bardzo 
się cieszę, że uzyskaliśmy patronat pana marszałka 
Senatu, pana marszałka Stanisława Karczewskiego, 
nad międzynarodową sesją, na którą już zapraszam – 

niej również z Ukraińskim Instytutem Pamięci 
Narodowej. Efektem tej współpracy są tysiące stron 
dokumentów. W tym roku wydaliśmy 2 tomy, ponad 
1500 stron dokumentów z archiwów bezpieki doty-
czących rozpracowania struktur OUN i UPA przez 
bezpiekę w Polsce. Promocja tej książki odbyła się 
na Ukrainie. Polski i ukraiński instytut… Przez lata 
taką formą rozmowy, dialogu historyków było pol-
sko-ukraińskie forum historyków. Obecnie to forum 
zostało zawieszone. Zawiesiliśmy je na pewien czas, 
do czasu wydania wszystkich dotychczasowych za-
pisów tych dyskusji historyków polskich i ukraiń-
skich. Zawiesiliśmy to po tym, jak… Widzieliśmy, 
że niestety strona ukraińska ma taki dosyć swobodny 
stosunek do faktów. M.in. na Przełęczy Wereckiej 
umieścili upamiętnienie, w którym informowali, że 
tam leży 600 Ukraińców zamordowanych przez od-
działy Wojska Polskiego, podczas gdy takiego faktu 
w ogóle nie było. To pokazuje klimat, w jakim wspo-
mniane rozmowy się toczyły. I większość historyków 
w tym uczestniczyła. No, nie ma… W tym momencie 
musimy się zatrzymać, wydać to, co dotąd zrobiliśmy, 
te książki ze spotkań polsko-ukraińskiego forum, 
i poczekać. I zobaczymy. Ale to, proszę państwa, nie 
jest jedyna forma aktywności.

My mamy bardzo dobre relacje z ukraiński-
mi archiwami. Kilka miesięcy temu podpisaliśmy 
umowy z archiwami w Odessie, w Chmielnickim 
i w Winnicy. Otrzymamy setki tysięcy dokumentów 
dotyczących właśnie terroru z lat trzydziestych, ope-
racji polskiej. I przygotujemy, już za kilka miesięcy, 
wspólną wystawę. My to robimy. My zawsze mówimy, 
że to spektrum środowiska naukowego ukraińskiego 
jest różne. My staramy się, wybieramy te tematy… 
I takie było zawsze nasze zdanie, zdanie Instytutu 
Pamięci Narodowej: nie możemy w tym momencie 
się… Jakoś rozumiemy, że strona ukraińska nie jest 
w stanie przyznać tej prawdy co do tego, co stało 
się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dobrze, 
tu nie będziemy się spotykać. Bo, jak mówię, drogą 
żadnych półprawd, przemilczeń nie pójdziemy. Ale 
wybieramy inne tematy, i to proponowaliśmy stronie 
ukraińskiej: rok 1920, sojusz Petlury i Piłsudskiego, 
1939 r. I powiem tak: tak też zaczęło prace nasze 
nowe biuro poszukiwań i identyfikacji na Ukrainie. 
Szukaliśmy grobów, szczątków naszych rodaków, 
legionistów spod Kostiuchnówki, żołnierzy z 1920 r., 
z 1939 r. Przecież są setki, tysiące niepochowanych 
żołnierzy. I, co ważne, wśród tych poległych są rów-
nież Ukraińcy służący w wojsku polskim, z 49 pułku 
huculskiego. No, jest ten cmentarz w Mościskach. 
I tak samo ofiary z roku 1943 i późniejszych lat… 
No, wielkie dzieło w Ostrówkach, poszukiwania 
i upamiętnienia, wielka, wieloletnia praca pana dok-
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(prezes J. Szarek) się w tym pochodzie do prawdy. O czym mówię? 
Tydzień temu w Lublinie miała być konferencja, orga-
nizowana przez profesora Włodzimierza Osadczego. 
Państwo jako IPN wspieraliście tę inicjatywę, bar-
dzo długo występowaliście jako współorganizator, 
a w ostatnim tygodniu się wycofujecie. Nie za bardzo 
zrozumiałe są te gesty. Tak samo jest z innymi konfe-
rencjami. Jest grupa historyków, niekwestionowanych 
autorytetów, mających tytuły naukowe profesorów. 
Pani profesor Ewa Siemaszko, pani Lucyna Kulińska, 
profesor Partacz, profesor Zapałowski funkcjonują 
w tej przestrzeni, a w pewnym momencie przychodzi 
jeden czy drugi pan z IPN i gdzieś się to zawiesza. 
Dlaczego nie ma tutaj jednomyślności? W sumie mó-
wimy tylko o historii, nie mieszajmy w to polityki. 
Mówimy o historii i jednomyślności w wyjaśnianiu 
tej sprawy.

I drugie pytanie. Ja już je zadałem na piśmie, ale 
odpowiedź była taka dość mglista. Mamy do czy-
nienia z konkretnymi panami, np. z tym, który pil-
nował tego obelisku na cmentarzu w Hruszowicach, 
o którym pan mówił. To był obelisk na cmentarzu. 
To nie był jakiś tam pomnik na zewnątrz, tylko po-
mnik na cmentarzu. To byli panowie, którzy są były-
mi… Ten pan, który tego pilnował, to były żołnierz 
UPA. Dlaczego w ramach funkcjonowania państwa 
polskiego – przecież wiemy, że to była zbrodnicza 
organizacja – nie ma de facto mowy o ściganiu tych 
byłych żołnierzy, funkcjonariuszy, morderców? A oni 
są rozpoznani z imienia i nazwiska. Wiemy, z którymi 
sotniami, z którymi oddziałami można ich połączyć. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Może pytanie zada jeszcze pan senator Sławomir 

Rybicki, a potem pan prezes odpowie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Prezesie, chciałbym zapytać o współpracę 

Instytutu Pamięci Narodowej z Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. W sprawozdaniu, nie jest 
to odnotowane, a przynajmniej ja tego nie znalazłem. 
Nawet skrót tej instytucji, ECS, tu nie występuje, 
a przecież ECS pełni wiele funkcji, które są zbli-
żone do działalności instytutu: funkcja edukacyjna, 
naukowa, wystawiennicza etc. Wydaje się, że to jest 
naturalne, że są takie płaszczyzny, gdzie ta współ-
praca powinna być czymś oczywistym, zrozumiałym 
i pożytecznym, ale nie odnalazłem takiej informacji 
w sprawozdaniu. Czy może pan powiedzieć, czy takiej 
współpracy nie ma, czy po prostu jest nieistotna i są 
jakieś możliwości poprawy sytuacji w tym zakresie?

na ulicy Marszałkowskiej, nasz „Przystanek Historia”, 
sesja. Będą uczeni i profesorowie z Ukrainy, ze 
Stanów Zjednoczonych. Tematem sesji będą relacje 
polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej. Tam 
również będzie ta tematyka, o której tutaj mówiłem.

Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Trzecie pytanie, o sto-

sunki polsko-żydowskie po wojnie.)
A tak, pan pytał… No, to jest, to jest… Ja zawsze 

podkreślałem, że tutaj są bardzo wrażliwe i trudne 
relacje, bo tutaj trudno o pewną symetrię. Prawda? 
To, o co pan senator pytał, czyli udział przedstawi-
cieli ludności żydowskiej w komunistycznym apara-
cie bezpieczeństwa… Myśmy już chyba 10 lat temu 
publikowali na ten temat opracowania ilustrujące 
procentowy udział oficerów bezpieki pochodzenia 
żydowskiego w strukturach aparatu bezpieczeństwa. 
A więc to był temat obecny w pracach Instytutu 
Pamięci Narodowej. Zgodzę się z panem senatorem, 
rzeczywiście mówienie o… To są bardzo trudne te-
maty i wiele osób obawia się na ten temat mówić. 
Weźmy chociażby rok 1920 czy rok 1939. Byli Żydzi, 
którzy stali i walczyli u boku naszych żołnierzy z bol-
szewikami, z Niemcami, później wspólnie ginęli, 
ale byli też, co jest czymś naturalnym – no, różne 
są postawy – tacy, którzy witali bolszewików, witali 
Armię Czerwoną, a później byli w aparacie bezpie-
czeństwa. No, to jest fakt, proszę państwa. Można 
nie zauważać tego faktu, ale to jest fakt. Tylko tyle 
mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
I pytanie zadaje pan senator Grzegorz Peczkis. 

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Prezesie, te środowiska, które… Tutaj je-

stem. Te środowiska, nazwijmy je kresowe… Ja je-
stem z Opolszczyzny, a to jest takie miejsce, gdzie 
siłą rzeczy ci ludzie zostali przywiezieni. Nasi przod-
kowie zostali przywiezieni ze Wschodu, z Kresów, 
zostali tam osiedleni. Jest ich tam bardzo dużo, ale 
oni w sposób naturalny umierają, odchodzą. To są te 
osoby, które jeszcze pamiętają przesiedlenie.

I w związku z tym chciałbym powiedzieć, że jest 
to pierwszy rząd, który coś dla nich robi, który robi 
dla nich coś istotnego, który powiedział o ich tragedii, 
który powiedział o ludobójstwie, który robi konkretne 
rzeczy. Ale jest to również taki rząd, który przy tym 
ogromie rzeczy, które już zrobił, czasami się gdzieś 
zawiesza i z niewyjaśnionych powodów zatrzymuje 
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świadkowie, to ja nie widzę przeszkód, żeby Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
podjęła działania, tylko musimy mieć taką wiedzę. 
Zresztą komisja ścigania jest niezależnym ode mnie 
ciałem, podlega bezpośrednio panu prokuratorowi 
generalnemu. Ale patrząc na praktykę, ja nie widzę, 
żeby tu były jakieś problemy.

Odpowiadając na kolejne pytanie, powiem, że 
współpraca z ECS istnieje. My wymieniamy się… 
M.in. jest przygotowywana czy już nawet została 
podpisana, też panu senatorowi mogę odpowiedzieć 
na piśmie… Panie Senatorze, jest kontynuowana, 
może nie tak szeroko, jak pan senator by to sobie 
wyobrażał, ale my wymieniamy się materiałami. ECS 
ma bardzo bogate zbiory audiowizualne, my mamy 
z kolei dokumenty – tego dotyczyła wymiana. Nasi 
historycy z gdańskiego oddziału IPN pojawiają się 
na sesjach organizowanych przez ECS, zabierają tam 
głos. No, nie raz występował, brał udział, publikował 
w tej instytucji i w publikacjach wydawanych przez tę 
instytucję pan poseł Polak, który wczoraj został wy-
brany na kolejny rok na przewodniczącego kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej.

(Senator Sławomir Rybicki: Daleko od doskona-
łości, ale przyjmuję.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Teraz ja jestem następny w kolejności… Chodzi 

o pytania.
Panie Prezesie, ja oczywiście nie będę ingerował 

w pana odpowiedzi, ale sugerowałbym nieco krótsze 
odpowiedzi. Wydaje mi się, że tak by było lepiej. Dla 
pana na pewno…

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Jarosław Szarek: Tak jest.)

(Wesołość na sali)
…bo… Tak. No, w pana odpowiedzi, oczywiście, 

jak mówiłem, nie będę ingerował. Tylko nieraz można 
nieco krócej odpowiedzieć, w związku z czym więcej 
pytań zadamy.

Ja mam następujące… Ja mam wiele pytań do pana 
prezesa.

Pierwsza sprawa. Panie Prezesie, czy pan, IPN re-
alizuje i wskazuje kierunek polityki historycznej? Nie 
może być tak, że pan mówi: to IPN nie obchodzi. Pan 
w takich decyzjach politycznych jak prace nad ustawą 
nie chce brać udziału czy nie bierze pan udziału. To 
jest także pana odpowiedzialność. No dobrze.

A teraz takie pytanie: czy ktokolwiek z kan-
celarii prezydenta… nie prezydenta, tylko pre-

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, kwestia Lublina, tej konferen-

cji w Lublinie. Nasi naukowcy uczestniczyli w tej 
konferencji. Moja wiedza, ale mogę panu na piśmie 
udzielić odpowiedzi, na temat tego, dlaczego nie było 
tam patronatu Instytutu Pamięci Narodowej, jest taka, 
że to wynikało tylko ze względów organizacyjnych. 
Z wiedzy, jaką posiadam, wynika, że było tak, że 
organizatorzy co pewien czas zmieniali program tej 
konferencji. Do końca nie był nam znany kształt tej 
konferencji. W związku z tym my nie możemy… 
Taka jest praktyka dotycząca każdej konferencji. 
My chętnie dajemy patronaty, ale musi być, że tak 
powiem, przedstawiony nam konkretny program: 
kto występuje, jakie są tytuły referatów, jakie to 
jest przedsięwzięcie. W tej konkretnej sytuacji co 
kilka dni następowały zmiany i dyrekcja Instytutu 
Pamięci Narodowej w Lublinie podjęła decyzję, żeby 
nie udzielać patronatu. Ale to nie znaczyło, że my 
nie uczestniczyliśmy w tym przedsięwzięciu. Był 
tam wykład pana dyrektora Marcina Krzysztofika, 
był wykład pana dra Leona Popka. A te nazwiska, 
o których pan mówi… Przecież pani Ewa Siemaszko, 
osoba, która jest uhonorowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej tytułem Kustosz Pamięci Narodowej, wy-
stępuje bardzo często na naszych sesjach, w projek-
tach edukacyjnych, spotyka się z młodzieżą, uczest-
niczy w warsztatach edukacyjnych dla młodzieży. 
W ubiegłym roku właśnie na Marszałkowskiej na 
przystanku pokazywaliśmy młodzieży, pokazywali-
śmy warszawiakom przedstawienie teatralne „Ballada 
o Wołyniu”, bardzo przejmujące, które teraz pokazu-
jemy zresztą w różnych miejscach w Polsce i będzie-
my pokazywać je we wrześniu, gdy rozpocznie się 
rok szkolny, kiedy też mamy zaplanowane warsztaty 
edukacyjne dla nauczycieli na temat Wołynia. Teraz 
tego nie robimy, bo rok szkolny się skończył, ale ta 
tematyka jest obecna. Nie ma żadnego zapisu do-
tyczącego jakiegoś nazwiska. Jak mówię, jedynym 
kryterium jest prawda i dochodzenie do tej prawdy. 
Tu nie ma zapisu na żadne osoby. Jesteśmy otwarci 
na dyskusję, na różnicę zdań. I to tylko tyle.

Kwestia odpowiedzialności za pewne zbrodnie. 
Jeżeli żyją takie osoby, jeżeli są świadkowie, zgłoszą 
taki fakt i jest to udokumentowane… No, ja powiem 
coś takiego, że sama przynależność do danej for-
macji to jeszcze nie jest czyn, który podlega karze. 
Ale jeżeli ta osoba dopuściła się jakiejś zbrodni, są 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) przed Armią Czerwoną, podejmowali rozmowy z lo-
kalnymi dowódcami niemieckimi, ale nie może być 
mowy o nazwaniu tych rozmów współpracą. To są 
lata komunistycznej propagandy, gdy zniesławiano 
tę formację młodych żołnierzy z Kielecczyzny, z ra-
domskiego, polskich patriotów, którzy dotarli do tej 
jednostki. Panie Marszałku, gdyby nie ich wyjście 
wtedy z ziem polskich przez Czechy, wyzwolenie 
obozu koncentracyjnego, w którym przetrzymywane 
były również Żydówki… Oni otrzymali takie serce 
w podziękowaniu od tych więzionych kobiet wielu 
narodów. Później zostali przez armię amerykańską 
uznani za jednostkę sprzymierzoną, za jak gdyby 
część wojsk alianckich. Przedstawiciele armii amery-
kańskiej zezwolili im na noszenie symboli jednostek 
amerykańskich na rękawach. Panie Marszałku, czy 
pan marszałek sądzi, że armia amerykańska w ten 
sposób honorowałaby współpracowników Hitlera?

A kolejna sprawa jest taka. Proszę państwa, to są 
rzeczywiście… Nam łatwo dzisiaj takie czy inne sądy 
wydawać. Ja nie będę wspominał, jakimi epitetami ta 
formacja jest obdarzana. Ale jestem pewien, że gdyby 
nie to wyjście żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej… 
Można z programem politycznym tego ugrupowania 
się zgadzać bądź nie, można dyskutować, ale gdyby 
oni nie opuścili wtedy Polski, to dzisiaj szukalibyśmy 
ich na Łączce, szukalibyśmy ich na podwórkach urzę-
dów bezpieczeństwa. I wiele osób, które przedostały 
się później na emigrację, współpracowało, tworzyło 
środowiska, emigrację, wspierało, głównie w latach 
siedemdziesiątych, tę opozycję, do której pan mar-
szałek należał. Przedstawię publikacje, opracowania 
historyczne po złożeniu przez pana premiera wień-
ca. Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie 
w języku polskim, w języku angielskim opisujące 
historię Brygady Świętokrzyskiej, w której służyli 
również żołnierze narodowości żydowskiej. To są 
fakty zupełnie dzisiaj nieznane i trzeba to bardzo 
wyraźnie powiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Panie Prezesie, ja dość dobrze znam historię 

Brygady Świętokrzyskiej.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Jarosław Szarek: Ja nie kwestionuję…)

To był Narodowy Związek Wojskowy, a nie NSZ.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Jarosław Szarek: Z Narodowych Sił Zbrojnych się 
wywodziła.)

Wywodziła się, ale to był Narodowy Związek 
Wojskowy. Nie będę wchodził z panem w polemikę 
w tej kwestii. Może później zabiorę głos i coś jeszcze 

miera konsultował z panem fakt złożenia wieńca 
w Monachium w ubiegłym roku na grobach żoł-
nierzy Brygady Świętokrzyskiej? To była brygada 
Narodowego Związku Wojskowego, ale współpracu-
jąca z Niemcami w ostatniej fazie II wojny światowej. 
Wycofywała się z Niemcami, pod ochroną niemiecką, 
potem była szkolona w Czechach, potem kilku człon-
ków tej brygady zostało zrzuconych na spadochro-
nach przez samoloty Luftwaffe na tyłach frontu. Co 
do tego nie ma żadnej wątpliwości. Była jeszcze jed-
na, większa jednostka podziemia polskiego, należąca 
tym razem do Armii Krajowej. To była jednostka pod 
dowództwem porucznika „Doliny” z Nowogródzkiej 
Armii Krajowej, z Okręgu Nowogródzkiego. Oni wy-
cofali się wraz z Niemcami z tego obszaru, ale potem 
walczyli w czasie powstania warszawskiego w lasach 
kampinoskich. Ta walka była bardzo ostra, zacię-
ta i uważam, że akurat oni niejako zmyli ten okres 
współpracy. Też nie będę tutaj wchodził w szczegóły, 
jaka była sytuacja na Nowogródczyźnie itd. Walka 
z partyzantką sowiecką… Czy z panem ktokolwiek 
z kancelarii premiera albo sam premier konsultował 
to, że premier Polski w Monachium, w sytuacji na-
pięcia po przyjęciu tej nieszczęsnej ustawy o IPN, 
składa wieńce na grobach Brygady Świętokrzyskiej? 
To jest pierwsze pytanie.

(Senator Grzegorz Peczkis: 4 minuty już.)
Drugie pytanie. Ukazały się materiały dotyczą-

ce abpa Sławoja Leszka Głódzia, które stawiają go 
w nie najlepszej sytuacji. Te materiały były w tym 
w zbiorze zastrzeżonym. Po pierwsze, dlaczego były 
w zbiorze zastrzeżonym? A po drugie, dlaczego nikt 
z IPN nie daje oceny tych materiałów? Bo przecież 
macie specjalistów, którzy mogą ocenić te materiały, 
a one jakby in extenso są publikowane i nic więcej.

Mam takie 2 pytania.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Marszałku, pierwsza kwestia. Ja nie po-

wiedziałem, że ustawa mnie nie obchodzi, tylko po-
wiedziałem, że my nie będziemy się wypowiadać… 
ingerować w proces legislacyjny suwerennego par-
lamentu, a nie zostaliśmy poproszeni o wyrażenie 
swojej opinii.

Kolejna sprawa. Panie Marszałku, bardzo skompli-
kowana jest kwestia historii Brygady Świętokrzyskiej, 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Panie 
Marszałku, myślę, że przedstawię panu materiały, 
publikacje dotyczące Brygady Świętokrzyskiej. Tak, 
ci żołnierze, wycofując się z ziem Polski, uchodząc 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) spis treści, nie ma całości. I właśnie przy tej okazji 
wydawnictw… Nie tak dawno obchodziliśmy rocz-
nicę utworzenia biblioteki wojewódzkiej w Łodzi, 
przyjechało sporo bibliotekarzy, a ponieważ ja prze-
kazałem własne książki, które kupowałem w łódzkim 
IPN, do zbiorów bibliotecznych, to zapytano mnie, 
czy nie mógłbym przy jakiejś okazji zapytać pana 
czy pracowników zajmujących się edukacją, czy 
biblioteki – a jest ich zaledwie siedemnaście – nie 
mogłyby otrzymywać egzemplarza, jak kiedyś mó-
wiono, obowiązkowego. Dzisiaj niektóre egzemplarze 
docierają via biblioteka podlaska, bo tam jest skład-
nica egzemplarzy obowiązkowych, które państwo do 
Biblioteki Narodowej oddajecie, a oni nie wszystko 
u siebie zatrzymują. To takie 3 drobiazgi.

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

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Czyli kwestia śledztw, inicjałów, nazwisk… Ja 

przedstawię na piśmie, Panie Senatorze, dlaczego 
tak jest.

Druga sprawa, dostęp do archiwów. On z pewno-
ścią nie jest jeszcze doskonały, ale w ubiegłym roku 
dokonaliśmy rzeczy rewolucyjnej, to znaczy w inter-
necie jest wyszukiwarka Inwentarz Archiwalny IPN, 
1 milion 700 tysięcy tytułów teczek archiwalnych, 
czyli kwerendę można robić w domu. To niezwykle 
ułatwia poszukiwania. Ogromny wysiłek Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej, ale to zrobiliśmy. I ko-
lejna sprawa to jest likwidacja zbioru zastrzeżonego. 
Na koniec tego okresu sprawozdawczego, na 31 grud-
nia ub. r., z bodajże ponad 390 metrów bieżących 
zostało ok. 5 metrów. Robimy wszystko, aby te do-
kumenty, które są spuścizną po aparacie bezpieczeń-
stwa, komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, były 
dostępne i jawne.

Kwestia publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. 
Rzeczywiście przez lata, można powiedzieć, od 
samego początku dystrybucja książek i publikacji, 
których instytut co roku wydaje setki, była dla nas 
problemem, a jeszcze większym stała się przed 
kilku laty, gdy zlikwidowano taką strukturę, która 
nazywa się gospodarstwem pomocniczym. Żeby 
rozwiązać ten problem, w ubiegłym roku powoła-
liśmy Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. 
Myślę, że coraz lepsza jest dostępność książek. One 
wszystkie są dostępne w księgarni internetowej 
Instytutu Pamięci Narodowej. W tym momencie 

powiem w wystąpieniu, ale nie będę w ramach pytań 
wchodził z panem w polemikę.

(Senator Grzegorz Peczkis: To nie jest przedmio-
tem…)

Pan senator Ryszard Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, no, bardzo bogaty, jak co roku, 

jest inwentarz waszych działań. Rzeczywiście jest 
ich dużo.

Ja mam 3 pytania. Rozdział 9.8 to są „Śledztwa bu-
dzące zainteresowanie społeczne”. Ja jestem z Łodzi 
i zerknąłem, jakie śledztwa są u nas prowadzone. 
I troszkę zaskakujący jest dla mnie fakt, że ofiary 
zbrodni komunistycznych są tu ukrywane pod ini-
cjałami, że nie ma ich nazwisk. To jest dziwne. Ja 
rozumiem, że współcześnie można ukrywać nazwi-
ska sędziów w nierozstrzygniętych jeszcze sprawach, 
ale tutaj… Śledztwo o sygnaturze S 9.2016 dotyczy 
Stanisława D. i Tadeusza P., którzy byli skaza-
ni w 1948 r. Następne śledztwo dotyczy kolejnego 
Stanisława D., zamordowanego. Taki zwykły zjadacz 
chleba może identyfikować te 2 różne osoby pod jed-
nym szyldem.

Ja uważam, że należałoby podawać nazwiska ofiar. 
One zasługują na to, żeby o nich pamiętać. Ja wędruję 
po województwie łódzkim i bardzo często spotykam 
się z ludźmi, którzy jeszcze pamiętają tamte okrutne 
czasy. Nieraz aż chciałoby się zadać im jakieś pyta-
nie, np. o Stanisława D., ale tak naprawdę nie wiem, 
o kogo pytać. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Bardzo dużo materiałów, bardzo 
dużo zdjęć jest zeskanowanych. One są niezwykle 
pomocne w pracach edukacyjnych. Mnie ostatnio 
proszono, żebym dostarczył zdjęcie ze strajku tram-
wajarzy łódzkich w 1957 r. Przyznaję, że ja mam 
tylko 2 takie zdjęcia we własnym zbiorze. Sięgnąłem 
do zbiorów IPN. Myślałem, że tak jak w archiwum 
łódzkim są tam udostępniane zdjęcia. Niestety, jest 
jeszcze pewna bariera i nie można dotrzeć do wielu 
materiałów. Uważam, że należałoby… One nie mu-
szą być duże, żeby, powiedzmy, nie naruszać praw 
autorskich, bo to też jest dziś pewien problem. Ale 
dobrze byłoby pamiętać o tym, żeby takie archiwum 
fotograficzne było otwarte.

Trzecia sprawa dotyczy wydawnictw. Jest ich bar-
dzo dużo, co się bardzo chwali IPN-owi. W ubiegłym 
roku pytałem o „Biuletyn IPN”. My kiedyś dostawa-
liśmy po egzemplarzu biuletynu i mogliśmy o nim 
mówić. W ubiegłym roku jeden z panów powiedział 
mi, że jest on do pobrania w wersji elektronicznej. No, 
ja ostatnio próbowałem go pobierać, ale to jest tylko 
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(prezes J. Szarek) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:

Panie Marszałku! Panie Senatorze, ja o tym ob-
szernie mówiłem, ale pan był chyba nieobecny. To 
była, że tak powiem, główna rocznica w roku 2017, 
w tym roku sprawozdawczym. Były publikacje i se-
sje. Jest strona internetowa z nazwiskami 25 tysięcy 
ofiar. Było spotkanie z młodzieżą w Dowbyszu. We 
współpracy z Pocztą Polską powstało 30 milionów 
egzemplarzy znaczka pocztowego. Powstała też kil-
kusetstronicowa teka edukacyjna o tym wydarzeniu, 
która dotarła do każdej szkoły średniej w Polsce. 
Były warsztaty dla nauczycieli, śledztwo komisji, 
umowy z archiwami za granicą, publikacja doku-
mentów z archiwów gruzińskich. Mamy wyroki 
z tamtego czasu i współpracujemy z archiwami 
ukraińskimi w Winnicy, Odessie i Chmielnickim. 
Na koniec w listopadzie w Winnicy zaprezentuje-
my dużą wystawę dokumentów przekazanych przez 
archiwa ukraińskie. Ja o tym obszernie mówiłem 
w pierwszej części.

(Senator Andrzej Pająk: Bardzo serdecznie dzię-
kuję i bardzo przepraszam. Nie było mnie. Bardzo 
mnie cieszy, że ta sprawa jest tak szeroko poruszana 
i że, powiedziałbym, nadrabiamy ten temat.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam naj-

mocniej…)
Proszę bardzo. Pana kolej.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Prezesie, mamy też osiemdziesiątą rocznicę 

uchwalenia praw Związku Polaków w Niemczech. 
W dużej mierze mamy niestety taki wschodni prze-
chył w badaniach i w upamiętnianiu. Tymczasem 
w okresie międzywojennym Polacy spod Znaku 
Rodła stawiali opór germanizacji. Wielu z nich w cza-
sie okupacji zapłaciło za to ogromną cenę, a po woj-
nie dodatkowo doznawali prześladowań. Niektórym 
całkiem niedawno wypominano jakichś dziadków 
z Werhmachtu.

To jest bardzo trudna, bolesna karta historii, kar-
ta wymagająca przebadania i pokazania bohaterów 
tamtych dni. Senat zdobył się na to i w osiemdzie-
siątą rocznicę kongresu berlińskiego przyjął uchwałę 
upamiętniającą Pięć Prawd Polaków w Niemczech. 
Przyznaję, że to środowisko oczekuje upamięt-

pan może kupić… Rzeczywiście ogólnie jest pro-
blem z egzemplarzami obowiązkowymi, ale my 
wysyłamy, my wysyłamy te egzemplarze, myślę, że 
do biblioteki możemy przekazać… Dlaczego spis 
treści w tym biuletynie… Być może to był któryś 
z nowszych numerów. Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej bardzo dobrze się sprzedaje, mamy bar-
dzo dużą prenumeratę, 60 zł na rok, i dbamy o to, 
żeby on był kupowany, sprzedawany, i być może 
dlatego te ostatnie numery mają tylko spis treści 
dostępny w internecie, a dopiero później jest to 
w całości dostępne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Teraz pytanie zadaje pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Ja o taki te-

mat chciałbym zapytać. Mianowicie w tym roku 
mamy stulecie odzyskania niepodległości, ale 
mamy też inną ciekawą rocznicę, taką, powiedz-
my, jubileuszową i ruchomą. Co mam na myśli? 
Mam na myśli osiemdziesięciolecie… Tu chyba 
można mówić o takim pierwszym holokauście. 
Mówię o rozkazie Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 
1937 r. To był rozkaz mówiący o tym, żeby li-
kwidować Polaków. Na mocy tego rozkazu roz-
począł się proces trwający od 15 sierpnia 1937 r. 
do 15 listopada 1938 r. – stąd mówię o osiem-
dziesiątej, ale ruchomej rocznicy. Można powie-
dzieć, że metodą katyńską rozstrzelano wtedy 
111 tysięcy 91 Polaków. Blisko 30 tysięcy poszło 
do więzień i ok. 100 tysięcy zostało wysłanych 
na Syberię… Przepraszam, do Kazachstanu. To 
były wywózki. Te działania obejmowały tereny 
Marchlewszczyzny. To była Żytomierszczyzna 
z Dowbyszem, który wtedy nazywał się Marchlew.

Na ten temat… Ja skończyłem szkołę. Starałem 
się troszkę uczyć historii, interesować się nią, 
ale na ten temat nie mówiono wiele. Teraz też 
jest cisza. A przecież można powiedzieć, że to 
był taki pierwszy holokaust. Chodzi o Polaków. 
Likwidowano ich tylko za to, że byli Polakami. To 
była ich jedyna i podstawowa wina. Czy IPN pro-
wadzi w tym temacie jakieś badania? Czy mogą 
się kiedyś ukazać jakieś publikacje? W tym tema-
cie mam pytanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.



85

62. posiedzenie Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r.
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej  

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(senator M. Augustyn) Nie ma problemu, Panie Senatorze, pokażemy tę 
wystawę również w Zakrzewie.

A co do statystyki, Panie Senatorze, to w tym mo-
mencie pan mnie zaskoczył. Nie podam dokładnych 
danych, ale na piśmie odpowiem. Rzeczywiście, już 
wcześniej, jeszcze przed wprowadzeniem tej usta-
wy, powołaliśmy w instytucie Samodzielną Sekcję 
Informacji Międzynarodowej, która na tyle, na ile 
może, monitoruje prasę i doniesienia zachodnie. Za 
każdym razem wysyłamy protesty, wysyłamy listy, 
i zwykle później ukazują się jakieś wyjaśnienia, prze-
prosiny. I robiliśmy to nawet przed tą ustawą. Ostatnie 
zdanie: m.in. w jednym z pism w Serbii ukazała się 
informacja, że za Katyń są odpowiedzialni Niemcy, 
i tę kwestię też sprostowaliśmy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński zadaje pytanie. Proszę 

bardzo.

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

Mam jedno pytanie, ale bardziej ogólne. Od pewnego 
momentu w sferze publicznej funkcjonuje pojęcie – 
ponownie zresztą, po latach 2001–2005 –reparacji, 
które nam się należą od Niemiec. Jest zespół par-
lamentarny, który zajmuje się tą sprawą. Myślę, że 
kluczowe w tej kwestii jest oszacowanie naszych strat 
wojennych w sposób, z jednej strony, dowodowy, tzn. 
taki, żeby były dowody – te, a nie inne liczby, te, a nie 
inne nazwiska – a z drugiej strony w sposób precy-
zyjny. Czy uważa pan, że sam zespół parlamentarny 
temu podoła? Czy IPN się włącza w te prace? I czy 
nie należałoby powołać jakiejś specjalnej komórki, 
jakiegoś instytutu pod egidą rządu, który by się zajął 
tą kwestią? Bo ona i tak, i tak kiedyś stanie, jak znam 
życie. I być może trzeba będzie po prostu podać do-
kładne informacje poparte właśnie dowodami. A to 
musi być już nie tyle… znaczy na pewno musi to być 
wiarygodne, ale przede wszystkim właśnie do obrony, 
nawet w sposób procesowy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, taki zespół już 

powstał i Instytut Pamięci Narodowej udzielił temu 

nienia tamtych bohaterów i pokazania ich, od ks. 
Domańskiego po całą masę wspaniałych ludzi.

Dotyczy to, Panie Prezesie, także takich małych 
miejscowości jak chociażby Zakrzewo, zwane przed 
wojną małą Warszawą – tam jest Dom Polski – jak 
Złotów itd. To są moje okolice, a więc o nie pytam. 
To po pierwsze. Czy planujecie coś państwo? Co tam 
będzie się działo? Jest czas dużej rocznicy, a spuści-
zna jest, można powiedzieć, wiekopomna.

I kwestia bardziej aktualna. Dzisiaj, podczas 
dyskusji o nowelizacji ustawy padały liczby, które, 
jak myślę, pan będzie w stanie bardziej precyzyj-
nie podać. Ile rekordów, ile wypowiedzi mówiących 
o polskich obozach koncentracyjnych państwo zare-
jestrowaliście po nowelizacji ustawy, a ile ich było 
przedtem? Ile postępowań wszczęto na mocy zno-
welizowanej ustawy, a ile ich było wcześniej? Bo ja 
pamiętam, że te postępowania były. Nie było tak, 
że nie reagowano. Reagowano, z różnym skutkiem 
oczywiście, również bez tej ustawy. A jak reagowano 
na tę lawinę po uchwaleniu tej ustawy? No, tutaj się 
spieramy, ile tego było, ale w każdym razie IPN ma 
zapewne bardziej precyzyjne dane i o ich podanie 
proszę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, chyba rzeczywiście z tym na-

szym przekazem na zewnątrz nie jest najlepiej – może 
za dużo skupiamy się na pracy samej w sobie – ponie-
waż 6 marca tego roku, właśnie w rocznicę tego ber-
lińskiego kongresu Związku Polaków w Niemczech, 
ogłoszenia przez księdza Domańskiego Pięciu Prawd 
Polaków, w Opolu otwarliśmy wystawę o Pięciu 
Prawdach Polaków w języku polskim i w języku nie-
mieckim. Tej wystawie towarzyszyła taka krótka sesja 
naukowa, z której będzie też publikacja. Bardzo uro-
czyste było otwarcie tej wystawy w Opolu, ono mia-
ło miejsce bodajże w bibliotece miejskiej w Opolu. 
Następnie ta wystawa pojechała do Niemiec, była 
chyba w Essen i jeszcze w jakichś innych niemiec-
kich miastach. Ma dotrzeć również do Olsztyna, tak 
żeby można ją było pokazać w tych miastach, gdzie 
Związek Polaków…

(Senator Mieczysław Augustyn: A dlaczego nie 
w Zakrzewie?)
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(prezes J. Szarek) oczywiście Żydów, Białorusinów i na tych terenach 
stworzyć Lebensraum, czyli niemiecką przestrzeń 
życiową. Ten sam pracownik publikuje w skrajnie 
prawicowym „Templum Novum”, który wychwala 
Léona Degrelle’a, Belga, który tworzył hitlerowski 
legion belgijski. Nie będę wymieniał jego nazwiska, 
ale zapytam, czy pan próbował coś z tą sprawą zrobić. 
Bo to źle rzutuje na IPN. Tak że te 3 sprawy.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Marszałku, sprawa pierwsza, czyli sprawa 

dokumentów, które znalazły się w zbiorze zastrzeżo-
nym, dotyczące księdza arcybiskupa Głódzia. Panie 
Marszałku, to nie jest pytanie do mnie, ponieważ ja 
jestem prezesem, który… Ustawa zlikwidowała zbiór 
zastrzeżony, ja go praktycznie odtajniłem w całości…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja pytam, Panie 
Prezesie, nie o to, dlaczego pan odtajnił, tylko o to, 
dlaczego ten materiał znalazł się w tym zbiorze za-
strzeżonym.)

Ale, Panie Marszałku, to jest pytanie do przed-
stawicieli służb, którzy tak zakwalifikowali ten ma-
teriał. Ja przypomnę, że w zbiorze zastrzeżonym, 
proszę państwa, znajdowaliśmy materiały z lat tuż 
po wojnie, materiały z ujawnienia żołnierzy Armii 
Krajowej, materiały powojenne w języku ukra-
ińskim. To jest pytanie nie do Instytutu Pamięci 
Narodowej. Bez względu na to, kto stał na czele 
Instytutu Pamięci Narodowej, nasze stanowisko było 
zawsze jedno: zbiór zastrzeżony powinien przestać 
istnieć. A kwestia dokumentów, które… Na pod-
stawie dokumentów, które dotąd były w zbiorze za-
strzeżonym, pojawiły się artykuły prasowe. Instytut 
Pamięci Narodowej przygotowuje naukowy artykuł 
oceniający te dokumenty. Myśmy zawsze tak pod-
chodzili do tych kwestii, że to naukowcy muszą się 
pochylić się nad tymi dokumentami. I taki artykuł, 
jak wiem, jest przygotowywany.

Co do wystąpienia pracownika Instytutu Pamięci 
Narodowej, to ja panu marszałkowi odpowiem na 
piśmie. Z tego, co wiem, to jest sprawa sprzed kilku 
godzin. Myślę, że to musi być dokładnie zweryfiko-
wane. To nie pierwszy taki przypadek, że pracownik 
Instytutu Pamięci Narodowej zajmuje się pewnym 
tematem, publikuje źródła czy jakieś fragmenty, a po-
tem te opublikowane treści wskazywane są jako jego 
własne. Tak więc ja panu marszałkowi odpowiem na 
piśmie, gdy zbiorę wszystkie informacje na ten temat.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Prezesie, i oczekuję odpowiedzi na piśmie.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

zespołowi wsparcia, naszego skromnego wsparcia lo-
gistycznego. U nas odbywają się obrady. To jest zespół 
około 20 naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej. 
Na czele tego zespołu stoi pan profesor Włodzimierz 
Suleja. Pan profesor jest dyrektorem Biura Badań 
Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. W tym 
zespole są przedstawiciele nauki z wielu, wielu dzie-
dzin. Przygotowywany jest taki raport. To są history-
cy z Instytutu Pamięci Narodowej, z Archiwum Akt 
Nowych, z innych archiwalnych instytucji, ze środo-
wiska naukowego, ekonomiści, socjolodzy, prawnicy. 
Powiem tylko, że prace tego zespołu trwają cały czas. 
To też musi być długotrwałe. Proszę nam dać trochę 
czasu, bo te archiwa są rozproszone. Ale to, jak dale-
ko, jak głęboko sięgamy, jeżeli chodzi o oszacowanie 
tych strat niemieckich… Bo najprościej obliczyć, ile 
było zburzonych domów, ile zniszczono infrastruk-
tury itd. Ale jest też zagadnienie dotyczące tego, ile 
państwo polskie straciło przez to, że dane budynki 
były w rękach administracji niemieckiej. To poka-
zuje, jak dokładnie to jest robione. Szkoły nie były 
szkołami, urzędy nie były polskimi urzędami, tylko 
pracowały na rzecz Rzeszy Niemieckiej. Tu potrzebne 
są jeszcze miesiące, miesiące ciężkiej pracy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Panie Prezesie, ja jeszcze mam do pana pytanie, bo 

pan mi nie odpowiedział na jedno z pytań. Czy ma-
teriały dotyczące arcybiskupa Głódzia, które zosta-
ły opublikowane, gdzie jest on klasyfikowany przez 
wywiad wojskowy w PRL… To jest zaskakujące, II 
Oddział Sztabu Generalnego, czyli nawiązanie do 
okresu przedwojennego, to jest ciekawe. Został zakla-
syfikowany jako nieświadomy informator. Ukazał się 
obszerny artykuł na temat tych materiałów. I pytam: 
dlaczego ten materiał dotyczący arcybiskupa zna-
lazł się w zbiorze zastrzeżonym? Ja tam nie widzę 
żadnych zasad, które by umożliwiały umieszczenie 
tego materiału w zbiorze zastrzeżonym. To jest jedno 
pytanie.

Drugie pytanie: dlaczego nie ma jakiegoś głosu ze 
strony IPN? Przecież to są materiały IPN. Oczywiście, 
ta sprawa, ta publikacja na pewno jest bardzo nieprzy-
jemna. Czy IPN nie powinien zabrać głosu i powie-
dzieć, czy to… Czy nieświadomy informator to jest 
jakaś świadoma współpraca? Jak to zinterpretować?

I jeszcze jedno pytanie. Pracownik IPN z oddziału 
warszawskiego w czerwcu, 22 czerwca tego roku opu-
blikował hitlerowski plakat wzywający inne narody 
do krucjaty przeciwko ZSRR i stworzenia niemieckiej 
przestrzeni życiowej, czyli popierający… głoszący, 
że trzeba zlikwidować Słowian, Rosjan, Polaków, 
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wszystkich prezydentów – prezydenta Wałęsę, pre-
zydenta Kaczyńskiego, ale także przez prezydenta 
Kwaśniewskiego i prezydenta Komorowskiego. To 
była żmudna praca, żmudne rozmowy. Ja także, 
kiedy składałem wizyty zagraniczne w Kanadzie, 
w Australii, spotykałem się z przedstawicielami spo-
łeczności żydowskiej po to, żeby z nimi rozmawiać, 
po to, żeby mieć z nimi kontakt, po to, żeby im tłuma-
czyć. Także dlatego, w dużej mierze dlatego staliśmy 
się sojusznikami Izraela, robiąc to po to, żeby takie 
stosunki w skali świata – bo nie tylko z Izraelem, ale 
także ze środowiskami żydowskimi – jakoś uładzić.

W tej chwili nastąpiło wycofanie się z karania, czy-
li z kodeksu karnego. Dobrze, że to nastąpiło, ale źle, 
że tak późno. Źle, że tak późno i że potwierdziliśmy 
w ten sposób, że Polska jest krajem antysemickim. 
To nie jest prawdą, choć są środowiska antysemickie, 
ale będziemy teraz tłumaczyć się i odkręcać to, co ta 
ustawa zrobiła. To kwestia stosunków z Izraelem, ze 
środowiskami żydowskimi.

A kwestia stosunków z Ukrainą? Panie Prezesie, 
to nie IPN rozpoczął współpracę z archiwistami ukra-
ińskimi. Z Archiwum SBU w 1999 r. ja rozpocząłem 
współpracę, będąc wiceministrem MSW, i te opra-
cowania wspólne, bardzo ważne, materiałów źródło-
wych, które się ukazują od dłuższego czasu, ukazują 
się od roku 2000.

To nieprawda, że nie pamiętaliśmy i nie pa-
miętamy o tym, co się działo na Ukrainie, że III 
Rzeczpospolita… itd., itd., nie będę cytował pana, 
innych polityków. W 70-lecie zbrodni wołyńskiej tu-
taj, w tej Izbie była uchwała. Ale nie da się innemu 
narodowi narzucić swojej narracji historycznej za 
pomocą pałki i stojąc na pozycji starszego brata. Nie 
stworzyliśmy, i IPN tego także nie zrobił, innej nar-
racji polsko-ukraińskiej. Nie stworzyliśmy narracji 
o współpracy Petlury z Piłsudskim, to się nie przebiło. 
To było potężnym błędem.

Nie jest zasadą, i nie powinno być zasadą, zrywa-
nie kontaktów i obrażanie się. Ja słyszałem od pana, 
że ponieważ Ukraińcy coś, to my też coś, to my za-
mroziliśmy kontakty. Pan i pana instytucja nie jeste-
ście od tego, żeby zamrażać kontakty. Jesteście od 
tego, żeby się kontaktować, rozmawiać i wyjaśniać, 
nawet jeżeli się nie zgadzamy z interpretacją tych 
innych. Nie można w ten sposób postępować, a IPN 
i pan wspieraliście każdą uchwałę dotyczącą zaostrza-
nia sytuacji. Zbrodnia wołyńska? No, była uchwała. 
To ludobójstwo wołyńskie, a następna uchwała była 
o zbrodni o znamionach ludobójstwa. To było mało, to 
teraz jest ludobójstwo, tak? No i co z tego? Co z tego? 
Zniszczyliśmy, niszczymy stosunki polsko-ukraiń-
skie. Z punktu widzenia polityka, a nie historyka 
stosunki z Ukrainą są, obok stosunków z Niemcami, 
podstawą naszej polityki i naszego bezpieczeństwa. 
I to jest jasne. A interpretację tego…

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Więcej pytań już nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Jarosław Szarek: Dziękuję, Pani Marszałek.) (Oklaski)

Informuję, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Jarosław Szarek zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytania zadane przez panów 
senatorów Rybickiego, Bonisławskiego, Augustyna 
i Borusewicza.

Otwieram dyskusję.
I o zabranie głosu poproszę pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Ja chcę mówić o ustawie o IPN, o zmianie tej usta-

wy. Ta ustawa o IPN dotyczy pańskiej instytucji, pod 
pana kierownictwem. Poparł pan 5 miesięcy temu tę 
ustawę. Od pana zdania zależy bardzo wiele, dlatego 
że pan jest słuchany, jest pan szefem instytutu, który 
zajmuje się interpretacją historii, badaniem historii. 
A do tego ta ustawa dotyczyła IPN – instytucji, którą 
pan kieruje. A więc nie może pan mówić, że nie wcho-
dzi pan w te sprawy, bo to są sprawy polityczne. No, 
ustawa o IPN dotyczy pańskiej instytucji! To była fa-
talna ustawa, i mówiliśmy o tym tutaj, w tym miejscu. 
Fatalna ustawa! Mówiliśmy też, jakie będą jej konse-
kwencje. Były to konsekwencje, które w skali mię-
dzynarodowej obniżyły status Polski. Niestety, obni-
żyły. A to pojęcie „obozy śmierci”, które miało być 
zablokowane, było powtarzane wiele milionów razy 
w różnych mediach. To spowodowało sytuację bardzo 
trudną dla Polski, ale także spowodowało to w Polsce 
wzrost atmosfery czy też wzrost liczby głosów anty-
semickich, które dodatkowo nas kompromitowały. 
A więc ta ustawa, która dzisiaj została zmieniona, 
jest także pańską pracą albo pańskim zaniechaniem. 
Nie można do takich sytuacji dopuszczać. Trzeba 
sobie zdawać sprawę, jakie konsekwencje przynosi 
taka czy inna ustawa. A ta ustawa podważyła nasze 
stosunki z Izraelem, podważyła nasze stosunki ze 
Stanami Zjednoczonymi.

To jest nieprawda, że to od 2 lat władz polskie wal-
czą z tym wspomnianym pojęciem. Panie Prezesie, 
MSZ i ambasady, działając od wielu już lat, zreali-
zowały kilka tysięcy interwencji w skali świata i one 
były skuteczne. Panie Prezesie, dobre stosunki buduje 
się bardzo długo, ale zniszczyć je, nadwerężyć moż-
na bardzo szybko. I taka sytuacja właśnie nastąpiła. 
Dobre stosunki z Izraelem budowane były po 1990 r. 
przez wiele, wiele lat, przez wszystkie rządy, przez 
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(senator B. Borusewicz) tego, że te informacje były jakieś pojedyncze, tylko 
szczątkowe. A często nawet w rodzinach, ze względu 
na strach, jaki wywoływały wszelkie ryzyka zwią-
zane z mówieniem o tym, po prostu o tym się nie 
mówiło. Przez to wielu z nas do dzisiaj nie wie nic 
albo wie bardzo mało nawet o tych sprawach, które 
dotyczyły nas prawie bezpośrednio.

Mówił pan również o bohaterach lokalnych, któ-
rym przywracacie dobre imię, dobrą pamięć. To coś, 
co zasługuje na najwyższy szacunek i wdzięczność. 
Myślę, że to, co pan przedstawił, ta działalność po-
legająca również na wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii, na wychodzeniu do młodzieży poprzez 
nowe atrakcyjne sposoby dotarcia, to coś niezwykle 
ważnego. No, jeśli nie zrobimy tego dzisiaj, przede 
wszystkim rękami instytutu, to będziemy narodem, 
który po prostu nie będzie miał historii.

Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w latach re-
wolucji kulturalnej w Chinach dokonano reformy 
pisma. Uproszczono te chińskie piktogramy w taki 
sposób, że kolejne pokolenia w zasadzie nie mają 
dostępu do tego, co wytworzono wcześniej, nie mogą 
tego czytać. Cały dorobek kulturalny, historycz-
ny, literacki jest dla nich dostępny tylko w postaci 
czegoś w rodzaju adaptacji dla dzieci i młodzieży, 
i oczywiście dotyczy to tylko tego, co zdecydowano 
się adaptować. My znaleźliśmy się w bardzo po-
dobnej sytuacji. Ale dzięki państwa działalności 
w ostatniej chwili, w ostatnim momencie udaje się 
to odkręcić. Z jednej strony jest to kwestia przy-
wracania pamięci nam, Polakom, tutaj, w Polsce 
– i to jest chyba najważniejsze – a z drugiej strony 
jest to przywracanie Polsce dobrego imienia, przy-
wracanie dobrego imienia Polski, i przywracanie 
prawdy, o której też pan mówił. Bo Instytut Pamięci 
Narodowej to nie jest instytucja, która powinna pro-
wadzić politykę. Ona powinna przywracać prawdę.

Bardzo poruszyło mnie to, co pan powiedział m.in. 
o relacjach ze stroną ukraińską, o tym, że szukacie 
państwo takich obszarów, w których ta współpraca 
jest możliwa, a tam, gdzie nie jest możliwa, po pro-
stu czekamy, czekamy na to, kiedy będzie możliwa 
współpraca oparta na prawdzie. W kwestii prawdy 
dzisiaj polemizował tu z niektórymi też pan premier 
i mówił o tym, że żadnych relacji nie można opierać 
na jakiejś półprawdzie, niby-prawdzie, bo prawda jest 
jedna. Nie ma wielu praw, jest jedna prawda. I pań-
stwa działalność daje jakąś szansę przywrócenia tej 
jednaj prawdy. Bardzo za to dziękuję. Dawniej insty-
tut kojarzył się głównie z lustracją, a dzisiaj kojarzy 
się właśnie z przywracaniem prawdy – do wewnątrz, 
dla nas, Polaków, i na zewnątrz, żeby inni też wie-
dzieli, jak wygląda nasza sytuacja. W zasadzie po to 
prosiłem o głos, żeby powiedzieć „dziękuję”. Myślę, 
że ta seria bardzo wielu pytań, a także krótka dysku-
sja, wymaga takiego uzupełnienia. Czytając to spra-

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

…narzuciły siły skrajne, właśnie te środowiska, 
które pan nazywa kresowymi. To są środowiska w du-
żej mierze ziomkowskie.

Mieliśmy także trudne stosunki z innymi, 
z Litwinami. I co z tego? Były Ponary? Trzeba to ba-
dać, trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić śledztwa…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, czas 
się skończył.)

…a nie próbować narzucić interpretację własną. 
Trzeba dochodzić do porozumienia. Powtarzam, nie 
można za pomocą pałki nauczyć innych własnej in-
terpretacji.

W stosunkach węgiersko-słowackich niektórzy 
bohaterowie słowaccy… nie, inaczej, niektórzy bo-
haterowie węgierscy na Słowacji są określani jako 
zbrodniarze. A mimo to te dwa narody, te dwa pań-
stwa współdziałają.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, czas się skończył. Bardzo dzię-

kuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
O zabranie głosu poproszę pana ministra 

Konstantego Radziwiłła.
Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Jesteśmy – choć niektórzy chyba trochę się zgu-

bili – w punkcie: informacja o działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r. Ja chciałbym wrócić do tego 
tematu.

Mieliśmy możliwość zapoznania się z informacją 
na piśmie i wysłuchać pana słów. Wydaje mi się, że 
przede wszystkim trzeba podziękować za to, co zo-
stało nam przedstawione, a w szczególności za to, co 
zostało zrobione – a to jest imponująca, szeroka dzia-
łalność edukacyjna, a przede wszystkim działalność 
w zakresie przywracania pamięci. Myślę, że przytła-
czająca większość z nas, senatorów, to ludzie, którzy 
doświadczyli na sobie tej strasznej operacji, o której 
pan zresztą wspominał, amputowania pamięci. Wielu 
z nas, nawet mając jakieś szczątkowe przekazy ro-
dzinne o tym, co się działo i co dotyczyło przede 
wszystkim naszych rodziców, dziadków, ale i wcze-
śniejszych czasów wiążących się z Rzecząpospolitą, 
z patriotyzmem, z walkami o niepodległość… Wtedy, 
kiedy to wchodziło na obszary zastrzeżone cenzurą 
i w jakiś inny sposób zabronione, wielu doświadczyło 
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(senator K. Radziwiłł) sem, zważywszy na to, że materiały postepowania, 
którymi dysponuje prokurator pionu śledczego, są 
materiałami zupełnie innego rodzaju, innej kategorii 
niż te, którymi dysponuje prokurator w akcie oskar-
żenia. Prokurator w postępowaniu lustracyjnym nie 
pełni funkcji oskarżyciela, tylko funkcję rzecznika 
interesu publicznego, i nie dysponuje tak prostymi 
– stosunkowo prostymi – i dostępnymi materiałami 
jak w każdym innym postępowaniu kryminalnym, 
dlatego na bardzo pozytywną ocenę zasługuje dzia-
łalność tegoż pionu śledczego.

Chciałbym również podkreślić, że ogromną za-
sługą IPN jest masa publikacji, wydawnictw, które 
prezentują wysoki poziom merytoryczny, jak również 
duża liczba konferencji – to też chciałbym podkreślić 
– które IPN organizuje, na tematy, które były niejed-
nokrotnie celowo zapominane, a w tej chwili wycho-
dzą na jaw i pozwalają nam ustalić częstokroć prawdy 
zatajone czy zafałszowane. Stąd pełne moje uznanie 
dla działalności IPN pod kierownictwem pana preze-
sa Szarka. Chciałbym panu prezesowi pogratulować 
i życzyć dalszej owocnej działalności w kierowaniu 
IPN. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Ja też przyłączam się do podziękowań, które pa-

dały tutaj z tej mównicy. Uważam, że instytut przez 
pana kierowany robi bardzo dobrą pracę na rzecz 
Polski niepodległej. Jest to jedyna instytucja, która 
może tę pracę wykonać. My byliśmy autorami usta-
wy dekomunizacyjnej, dekomunizacji przestrzeni 
publicznej i tylko IPN mógł być tą instytucją, która 
kategorycznie rozwiąże kwestię tego, czy dana nazwa 
jest zgodna z tą ustawą, czy też nie jest zgodna. Proszę 
sobie wyobrazić, kogo byśmy wskazali, gdybyśmy nie 
mieli IPN. Sądy, organy administracji? Musi być taka 
instytucja. I dobrze, żeście państwo tę rolę odegrali 
i będziecie, mam nadzieję, dalej odgrywać.

Następna kwestia, kwestia stosunków z Ukrainą. 
Uważam, że ta strategia czy ta taktyka bardziej, a mia-
nowicie szukanie wspólnych obszarów badawczych, 
które nie rodzą na razie kontrowersji, jest słuszna. 
I stopniowe wychowywanie, tak bym to określił, 
strony ukraińskiej i przybliżanie jej ku prawdzie… 
Nie możemy pozwolić na to, według mnie, aby bu-
dowanie niepodległego państwa ukraińskiego było, 
po pierwsze, oparte na kłamstwie, a po drugie, miało 
za bohaterów te organizacje, te osoby, które mają na 
swoich rękach ludobójstwo. 

wozdanie, tę informację, po prostu musimy docenić 
to, co państwo robią.

Przy okazji chciałbym… Nie mogę się powstrzy-
mać przed tym, żeby za mojego przedmówcę przepro-
sić. Przepraszam środowiska kresowe za inwektywy, 
które padły pod ich adresem. To było coś zupełnie 
niedopuszczalnego, nie można Kresowian określać 
mianem ziomkostw albo środowisk skrajnych. To są 
ludzie, którzy przeżyli straszne rzeczy i którym nale-
ży się szacunek i przywrócenie pamięci o ich bliskich. 
Pamięci o nich próbowano nas zupełnie pozbawić, 
a te rodziny były w sytuacji zupełnie dramatycznej 
przez całe dziesięciolecia. To było zupełnie niedo-
puszczalne. Byłem oburzony słowami, które padły 
na ten temat.

I wreszcie ostatnia kwestia, tak troszkę poza tym, 
o czym była mowa w pana sprawozdaniu. Myślę, że 
dzisiaj jest dobry dzień. Dobry dzień, który naprawił 
nie tyle coś, co było złe, ile coś, co przez kilka miesię-
cy, tak jak mówił pan premier Morawiecki, działało 
bardzo intensywnie. Mówię o ustawie o IPN, znowe-
lizowanej na początku tego roku. Dzisiaj przeszliśmy 
do drugiego etapu. Najlepszym dowodem na to, że to 
wszystko składa się w dobrą całość i pewną logikę, 
jest to, co się wydarzyło dziś po południu, dziś wie-
czorem, czyli wspólna deklaracja premierów Polski 
i Izraela. Nie jest prawdą, że ustawa zniszczyła cokol-
wiek. Ona przygotowała grunt do współpracy opartej 
na prawdzie. To jest naprawdę bardzo ważne, warto 
to zauważyć i ja się z tego cieszę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Zbigniew Cichoń. 

Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Ja również chciałbym złożyć podziękowania na 

ręce pana prezesa za to bardzo obszerne, wyczerpu-
jące opracowanie, które ilustruje, ile pracy, ile trudu 
wkłada IPN w realizowanie zadań, do których został 
powołany. Również jako praktyk, który często się 
z tymi sprawami styka, czasami nawet po drugiej 
stronie ławy sądowej, w różnego rodzaju sprawach, 
w których prokuratorzy IPN występują, pragnę wy-
razić uznanie dla bardzo dobrego przygotowania 
i rzetelności prokuratorów pionu śledczego IPN, za 
ten wkład pracy, bardzo rzetelnej pracy, czego naj-
lepszym dowodem jest to, że w 87% sądy podzielają 
stanowisko prokuratorów w postępowaniach lustra-
cyjnych, co jest moim zdaniem dosyć dużym sukce-
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(senator J. Czerwiński) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek:
Panie Marszałku! Szanowni Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję za te słowa, które tu usłyszałem. 

To są słowa podziękowania dla 2 tysięcy 300 pracow-
ników Instytutu Pamięci Narodowej, którzy każdego 
dnia wypełniają misję, jaką jest praca w Instytucie 
Pamięci Narodowej, w instytucji, która ma w swej 
nazwie te 2 słowa „pamięć” i „naród”.

Chciałbym jednak się odnieść do słów pana mar-
szałka Borusewicza. Panie Marszałku, bardzo przy-
kro, że pan wypowiedział te słowa o pałce, o narzuca-
niu. Panie Marszałku, pan jest, był legendą wielkiego 
wolnościowego ruchu Polaków, „Solidarności”. Dla 
Instytutu Pamięci Narodowej pamięć o tym naszym 
wielkim ruchu, o „Solidarności”… Pan minister 
Radziwiłł – Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ruch 
„Wolność i Pokój”, pan marszałek – Marzec’68, 
Grudzień, potem lata siedemdziesiąte i ten wielki 
strajk, to zdjęcie, gdy wychodzi pan w grupie ludzi 
z Janem Karandziejem z bochenkami chleba…

Panie Marszałku, dlaczego pana nie było na ob-
chodach czterdziestej rocznicy powołania Wolnych 
Związków Zawodowych? Zaprosiliśmy wszystkich. 
Byli działacze Wolnych Związków Zawodowych ze 
Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Polski, często 
ludzie już schorowani. Pierwszy raz mogli się spo-
tkać. To też jest rola Instytutu Pamięci Narodowej. 
W ubiegłym roku pamiętaliśmy o czterdziestej rocz-
nicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. 
Do Krakowa przyjechali wszyscy, z takiej, z innej 
strony barykady politycznej. Była rocznica ROPCiO 
i również byli wszyscy, był jeszcze żyjący Emil 
Morgiewicz, był Andrzej Czuma, był Bronisław 
Komorowski. Organizujemy spotkania dla ludzi 
„Solidarności”, nie ma ich zakładów pracy, ale Instytut 
Pamięci Narodowej chce być miejscem, w którym 
mogą się spotkać, bo tym ludziom zawdzięczamy wol-
ność. Panie Marszałku, to „Solidarność” upomniała 
się o pamięć. To przecież pan uczestniczył w roku 
1978, w roku 1979 w tych pierwszych manifestacjach 
11 listopada w Gdańsku, szliście z bazyliki Mariackiej 
pod ten słynny pomnik Jana III Sobieskiego. Ten po-
mnik przyjechał do Gdańska ze Lwowa.

Panie Marszałku, ja muszę zaprotestować. Te pana 
słowa o środowiskach kresowych, użycie… Powtórzę 
słowa pana ministra Radziwiłła, dołączę się do tego 
głosu, ale prezes Instytutu Pamięci Narodowej nie 
może milczeć. Mówienie o ziomkostwach, mówie-
nie o środowiskach radykalnych… Panie Ministrze, 
Kresy Rzeczypospolitej to nie nasz imperializm, 
ale to nasze dziedzictwo kulturowe. My bez pamię-
ci o Kresach nie zrozumiemy, czym jest polskość, 

IPN ma tutaj bardzo dużą rolę do odegrania, wła-
śnie w tych stosunkach międzysąsiedzkich. Bo my nie 
wymagamy od IPN, żeby był poprawny politycznie. 
Państwo często musicie dotykać tych tematów, które 
są na granicy poprawności politycznej, które są po-
litycznie wrażliwe, ale wtedy właśnie wymagamy 
tylko jednego od państwa – rzetelności, rzetelności 
i jeszcze raz rzetelności. 

Ja nie chcę czytać o stosunkach np. powojennych 
polsko-żydowskich z opracowań publicystycznych. Ja 
chcę mieć to w formie opracowania IPN-owskiego, 
bo wtedy wierzę, że to jest prawda, że państwo nie 
zaciemniacie, nie przysłaniacie niektórych faktów, 
a z drugiej strony nie eksponujecie tych, które są 
bardziej poprawne politycznie. Dopiero na prawdzie 
można budować prawdziwe stosunki przyjacielskie, 
ewentualnie dobro sąsiedzkie. A o tym, że IPN będzie 
długo jeszcze potrzebny, świadczy właśnie problem 
reparacji. To wśród państwa są naukowcy, którzy będą 
w stanie na pewno tę kwestię opracować w sposób 
rzetelny, obiektywny i dowodowo niepodważalny. 
Polska powinna to zrobić już dawno. To jest kolejne 
zaniechanie kilkudziesięciu lat powojennych i nam to 
zaniechanie będzie przez cały czas – przepraszam za 
kolokwialne wyrażenie – odbijać się czkawką.

Aby być suwerennymi, musimy pokazać, co straci-
liśmy w trakcie II wojny światowej, gdzie moglibyśmy 
być, gdyby nie II wojna światowa, i co inni nam są win-
ni, niekoniecznie materialnie, ale na pewno moralnie. 
IPN w tych kwestiach powinien zająć jednoznaczne 
stanowisko, powinien doprowadzić do oszacowania 
naszych strat w czasie II wojny światowej, być w for-
poczcie tych organizacji, tych osób, które będą się tym 
zajmować. Tak jak powiedziałem, IPN jeszcze długo 
będzie potrzebny. Jakiekolwiek próby wyrażania choć-
by tylko stanowiska, bo były przecież takie anonse, że 
IPN będzie likwidowany, biorą się, mam nadzieję, po 
prostu z niewiedzy, jaką rolę ta jednostka, ten instytut 
odgrywa w opracowaniu naszej historii najnowszej, ale 
także w naszym życiu codziennym, w życiu publicz-
nym. Mam nadzieję, że ci, którzy coś takiego kiedyś 
wyrażali, wycofają się z tego. A na ręce pana prezesa 
składam wyrazy podziękowania za trud i pracę wło-
żoną w działanie instytutu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców uległa wyczerpaniu.
Zamykam dyskusję.
Czy pan prezes chciałby jeszcze zabrać głos, usto-

sunkować się do wystąpień senatorów w dyskusji? 
Tak?

Panie Prezesie, zapraszam serdecznie.
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(prezes J. Szarek) (Senator Bogdan Borusewicz: Sprostowanie!)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, ja chcę…
Panie Prezesie, ja powiem panu, dlaczego nie od-

powiedziałem na pana zaproszenie i nie przyszedłem 
do sali BHP. Otóż dlatego, że wcześniej w tej sali BHP 
odbyło się spotkanie, zebranie ONR i ta sala została 
w ten sposób zbrukana. I pan nie protestował! A pan 
przecież wie, czym ONR był przed wojną i jaką rolę 
spełniał. Tak więc wyjaśniam panu: ta sprawa nie 
oznacza, że unikam dyskusji. Dyskutowałem w ECS 
z Krzysztofem Wyszkowskim, nie boję się więc ta-
kich spotkań. Ale dziękuję panu za przypomnienie 
mojej roli w „Solidarności”.

Nie będę już więcej mówił… Ale musi pan mieć 
świadomość tego, że jeżeli dzieje się coś takiego, że 
w historycznej sali BHP spotykają się skrajni… A nie 
może pan zaprzeczyć temu, że to jest organizacja 
skrajna. I skoro IPN, który jest strażnikiem narracji 
historycznej w Polsce, nie zabiera w tej sprawie głosu, 
to przepraszam, ale ja muszę na to zareagować. I ja 
w ten właśnie sposób zareagowałem. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję panu prezesowi Instytutu Pamięci 

Narodowej, panu Jarosławowi Szarkowi, za przed-
stawienie informacji.

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Jarosław Szarek: Dziękuję.)

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 841, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 841 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt zapre-

zentować sprawozdanie z posiedzenia w dniach 19 

i Instytut Pamięci Narodowej też wiele tu robi – o tym 
nie mówiłem – dokumentując to dziedzictwo, wo-
żąc tam młodzież, żeby dotknęła tej historii. Bo gdy 
w jednej z rodzin jest spotkanie rodzinne – a to jest 
historia zasłyszana podczas jednego ze spotkań w ra-
mach Książki Historycznej Roku, tam były nomino-
wane te publikacje… Jeden z autorów takiej publikacji 
mówił o Kresach. I jeden z młodych ludzi mówił… 
Bo zwrócono się do niego, mówiąc: ty pochodzisz 
z Kresów. A na to ten młody człowiek mówi: ale nikt 
w naszej rodzinie z takiego miasteczka nie pochodzi. 
No, tu właśnie widać ten element kulturowego analfa-
betyzmu, który też jest obecny i na który w Instytucie 
Pamięci Narodowej nie będzie zgody.

Panie Marszałku, to „Solidarność” przywracała 
nam pamięć, przywracała tożsamość. We Lwowie 
na zrujnowanym cmentarzu Obrońców Lwowa, na 
tych kolumnach, na których został jedynie ten napis 
po łacinie „Umarli, abyśmy wolni żyli” – po łacinie, 
bo Sowieci nie znali łaciny, tego dziedzictwa kultu-
rowego – były kredą wypisane napisy: „Solidarność”. 
A więc mówienie teraz – i to przez osobę, która była 
legendą tego ruchu – o tych środowiskach, o tym 
dziedzictwie w taki sposób… Panie Marszałku, to 
jest bardzo smutne. I tak nie można mówić, bo ci 
ludzie zbyt wiele przecierpieli. Tych ludzi wyrzuco-
no z domów, wyrzucono ich, musieli jechać w obcy 
świat, stracili wszystko. Obowiązkiem naszym jest 
to pamiętać, nie w imię imperializmu, ale w imię 
naszej kultury, zrozumienia tego, czym jest polskość. 
Dlatego Instytut Pamięci Narodowej zawsze ich do-
ceniał, bo ci ludzie z Kresów to nasi kustosze pa-
mięci narodowej. W tym roku nagrodziliśmy Polski 
Teatr Ludowy we Lwowie, Stowarzyszenie „Huta 
Pieniacka”, i to nie po to, żeby budować nienawiść, 
ale żeby pamiętać, bo bez tego się nie zrozumiemy. 
I, Panie Marszałku, jest mi bardzo przykro, bo pan 
tymi słowami skrzywdził wiele setek tysięcy ludzi, 
którzy mają kresowe korzenie. To, co najpiękniejsze, 
Panie Marszałku, zawsze wyrasta w sporze, w różni-
cy. I w tym tyglu wielu kultur, wielu religii urodzi-
ło się to, co najpiękniejsze w kulturze. Ilu wielkich 
Polaków… Teraz będziemy przypominać wydarzenia 
sprzed 100 lat, ale nie byłoby tej niepodległości bez 
tych ludzi stamtąd, bez ich czynów. Związek Walki 
Czynnej we Lwowie, harcerstwo we Lwowie, Orlęta 
Lwowskie… Musimy o tym pamiętać. Więc, Panie 
Marszałku, tak nie można… Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca W. Kraska) wdrożenia tego systemu monitorowania przed dniem 
30 września 2018 r.

W czasie prac komisji był poruszany wątek nie-
legalnego wywożenia leków za granicę. No, to było 
clou tej całej ustawy. Wiemy, że z Polski nielegalnie 
wywożone jest wiele leków, których potem brakuje 
w aptekach. Wiemy, że ceny tych leków są u nas zde-
cydowanie niższe niż w Europie Zachodniej. Żeby 
wyeliminować taką możliwość, wprowadza się za-
kaz prowadzenia jednocześnie hurtowni i podmiotu 
leczniczego, bo to pozwalało, w mniejszym lub więk-
szym zakresie, na tzw. przesunięcia magazynowe, na 
taką formę księgowania, która umożliwiała wypływ, 
sprzedaż tych leków za granicę.

W czasie posiedzenia komisji był także podnoszo-
ny, głównie przez panią legislator, wątek niezgodności 
ustawy z konstytucją, a dotyczy to właśnie ogranicze-
nia pewnej formy działalności gospodarczej, aczkol-
wiek art. 22 Konstytucji RP dopuszcza ograniczenie 
wolności gospodarczej „tylko w drodze ustawy i tylko 
ze względu na ważny interes publiczny”. Wydaje się, 
że ta ustawa czyni temu zadość.

Większość komisji proponuje, aby Senat przyjął tę 
ustawę bez poprawek. Był też wniosek mniejszości, 
który przedstawi pan senator Konstanty Radziwiłł.

Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Zdrowia, senatora Konstantego Radziwiłła, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo króciutko. Ten wniosek dotyczy tylko jed-

nej kwestii. Ja zapisałem się do debaty, w której chciał-
bym powiedzieć o pozytywach tej ustawy. Jednak 
wśród różnych ograniczeń dotyczących konfliktu 
interesów, a dokładnie ograniczeń możliwości po-
dejmowania czynności innych niż inspekcyjne przez 
inspektorów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, 
wśród różnych form podejmowania takiej pracy, któ-
ra właśnie uniemożliwia jednoczesne bycie inspek-
torem… Do tego katalogu wpisano także pełnienie 
funkcji w samorządzie aptekarskim. Wydaje się, że 
to jest zupełnie nieuzasadnione. Pomijam już wą-
tek sprawiedliwości, bo dotyczy to tylko aptekarzy, 
a innych zawodów nie, ale przede wszystkim wydaje 
się, że bycie np. skarbnikiem okręgowej izby aptekar-
skiej i jednocześnie inspektorem farmaceutycznym 
nie kłóci się ze sobą. Co więcej, wykonywanie zawo-
du farmaceuty poprzez bycie inspektorem jest takim 
samym wykonywaniem zawodu jak np. prowadzenie 

i 26 czerwca w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zmienia przepisy dotyczące wytwarza-
nia produktów leczniczych, obrotu tymi produktami 
oraz nadzoru nad tymi procesami, a także pewne 
uregulowania związane z przeciwdziałaniem kon-
fliktowi interesów. Ponadto ustawa: rozszerza zakaz 
prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku ro-
dzajów działalności gospodarczej, w zakresie któ-
rej może on nabywać produkty lecznicze; odsuwa 
w czasie obowiązek przekazywania informacji na 
temat dostępności produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego lub wyrobów medycznych za pośrednictwem 
zintegrowanego systemu monitorowania obrotu pro-
duktami leczniczymi.

Skupię się na kilku fragmentach tej ustawy, jak 
myślę, dość istotnych. Ustawa przewiduje zmiany 
w zakresie badań klinicznych produktu leczniczego. 
Obecnie procedury wydawania pozwolenia na ba-
danie są dość skomplikowane i moim zdaniem wy-
dłużają proces wydania tego pozwolenia. Obecnie 
wniosek o pozwolenie na prowadzenie badania może 
być złożony, gdy umowy z badaczem i ośrodkiem 
badawczym na przeprowadzenie badania zostaną już 
zawarte. Ustawa wprowadza wymóg przedstawienia 
krótkiego opisu finansowania badania klinicznego, 
przedłożenia informacji na temat transakcji finanso-
wych oraz rekompensat wypłacanych uczestnikom 
oraz badaczom lub ośrodkom badawczym, w których 
jest prowadzone badanie kliniczne, za udział w ba-
daniu klinicznym oraz przedłożenia opisu wszelkich 
innych umów między sponsorem a ośrodkiem badaw-
czym, w którym jest prowadzone badanie kliniczne.

Ponadto w ustawie rozszerzono katalog działalno-
ści, których nie można łączyć z prowadzeniem hur-
towni farmaceutycznej. Zakaz łączenia prowadzenia 
hurtowni farmaceutycznej dotyczy: prowadzenia lub 
wystąpienia z wnioskiem o prowadzenie apteki lub 
punktu aptecznego; zajmowania się pośrednictwem 
w obrocie produktami leczniczymi; wystąpienia 
z wnioskiem o wpis do krajowego rejestru pośredni-
ków w obrocie produktami leczniczymi; wykonywa-
nia działalności leczniczej albo wystąpienia z wnio-
skiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

Istotną regulacją jest zawieszenie do 30 wrze-
śnia 2018 r. obowiązku przekazywania określonych 
danych za pośrednictwem zintegrowanego systemu 
monitorowania obrotu produktami leczniczymi. 
Wprowadza się taką abolicję – do 30 września 2018 r. 
– dla podmiotów, które nie wypełniały obowiąz-
ków sprawozdawczych. Konieczność przesunięcia 
tego terminu uzasadnia się tym, iż nie jest możliwe 
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) Panie Ministrze…
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Witamy na posiedzeniu pan ministra Króla.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panowie 

Senatorowie!
W odniesieniu do tego pytania, które zosta-

ło uchylone, powiem, że trudno sobie wyobrazić, 
żebyśmy prowadzili prace nad wypisywaniem re-
cept… skoro w tej ustawie próbujemy rozdzielić 
hurtownie od sprzedaży bezpośredniej, właśnie po 
to, żeby nie stworzyć, to co pan senator Kraska po-
wiedział, tego odwróconego łańcucha dystrybucji… 
Przeciwdziałamy temu. Tutaj istnieje takie domnie-
manie, że po prostu będzie nadwykorzystywanie… 
Aczkolwiek pracujemy nad czymś, co określa się 
jako opiekę farmaceutyczną, i myślę, że to jest ten 
element, który będzie… W tym roku, o ile wiem, 
tak wynika z prac w departamentach tym się zaj-
mujących, chcemy bardziej, że tak powiem, wzmoc-
nić rolę farmaceuty już w aptece i w poradnictwie 
bezpośrednim.

Jeszcze tylko kilka elementów, które w tej usta-
wie są, z prośbą o jej procedowanie i przyjęcie. Tutaj 
odnosimy się do takich elementów, które wynikają 
z dyrektywy unijnej, do której musimy, że tak po-
wiem, dostosować nasze prawo. Wytwarzanie pro-
duktu leczniczego terapii zaawansowanej, wyjątku 
szpitalnego – coś, czego nie było w naszej legislaturze 
do tej pory; kontrola podmiotów, które prowadzą takie 
produkty… Dotyczy to elementów, które już w tej 
chwili są stosowane w Polsce, mianowicie produktów 
pochodzących z komórek macierzystych, z genów, 
z innych tkanek. W przypadku oparzeń znamy sy-
tuacje, gdzie rzeczywiście takie potrzeby są bardzo 
silnie zarysowane.

Pan senator mówił tutaj również o zapobiega-
niu konfliktowi interesów wewnątrz Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej, odnosimy się też do tych 
przepisów dyrektywy unijnej. Określone osoby po-
winny pracować…

O tym odwróconym łańcuchu dystrybucji już mó-
wiłem.

Co do badań klinicznych, bo te pytania się prze-
wijały zarówno w Sejmie, jak i podczas debaty 
w Senacie… Tutaj chodzi o taką sytuację, że obecnie, 
aby prowadzić badania kliniczne, trzeba przygoto-
wać szereg umów z podwykonawcami. W tej chwili 

apteki albo praca w jakimś innym miejscu i wydaje 
się, że spokojnie można te dwie czynności połączyć.

Dlatego proponuję, aby w art. 1 w pkcie 34, który 
dotyczy art. 114a, w ust. 1 skreślić pkt 8, który doty-
czy właśnie tego konfliktu interesów. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu senato-

rowi.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów 
sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Jest pytanie.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku. Korzystam z ostat-

niej okazji, żeby w ogóle otworzyć buzię, chociażby 
w celu zadania pytania. Z góry przepraszam, że py-
tanie to zapewne będzie wykraczać poza kontekst 
procedowanej ustawy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: To najwyżej 
je uchylę.)

I się nie obrażę, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.)
Dotyczy ono wykonywania zawodu farmaceuty. 

Mnie interesuje takie zagadnienie – jeśli sprawoz-
dawca nie odpowie, to proszę o odpowiedź rząd – czy 
pracuje się nad taką możliwością, aby farmaceuci, 
oczywiście ci z potwierdzonymi kwalifikacjami, 
mogli wypisywać recepty. Mogłoby to być zrobione 
wzorem innych krajów, a zarazem zmierzałoby do od-
ciążenia, powiedzmy, służby zdrowia rozumianej jako 
przychodnie, szpitale etc. Zważywszy na to, że zawód 
farmaceuty dzisiaj uzyskał ze względu na status…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ale było pytanie, to nie jest dyskusja.)

No, jest pytanie, czy nie pracują nad takim roz-
wiązaniem, rząd i inni.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, ale naprawdę to nie jest pytanie, które w tym 

momencie powinno paść. Pan minister odpowie pew-
nie na nie później. Ja uchylam to pytanie, a pan mi-
nister odpowie na nie, dobrze? Tak się umawiamy.

Czy są jakieś inne pytania, związane z tym punk-
tem porządku obrad, do panów senatorów sprawoz-
dawców? Nie.
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(podsekretarz stanu Z. Król) Marszałek Stanisław Karczewski:

Już, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Dziękuję.
Co do pełnej wielkości, to odpowiemy na piśmie, 

bo takich danych tutaj nie mam.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Na piśmie? 

Dobrze, to ja to muszę zapisać.)
Mogę tylko odnieść się do ogólnego rynku, któ-

ry… Że tak powiem, w obrocie jest około 1,5 miliar-
da zł. To jest na tyle duża kwota, że tutaj rzeczywi-
ście różne służby, nie tylko CBA, są zaangażowane. 
I zgłaszamy takie fakty.

Tutaj przy okazji jeszcze… Była w tej sali rów-
nież debata na temat ustawy „apteka dla aptekarza”. 
Wtedy też jednym z przedmiotów dyskusji było to, 
że osoba, która będzie prowadziła aptekę, właśnie 
ten aptekarz, który ma możliwość jedynie kilku… 
W przypadku kontroli dokonywanej przez inspekcję 
farmaceutyczną wykazującej ten nielegalny proceder 
traci on uprawnienia do prowadzenia swojej działal-
ności. I tutaj mieliśmy… No, to się zdarzyło. I rze-
czywiście, jakiś czas musi upłynąć, żeby efekt był 
widoczny, ale przeciwdziałaliśmy takim sytuacjom, 
kiedy różnego rodzaju sieciowe instytucje rejestro-
wały różne apteki w różnych miejscach, szczególnie 
w małych miejscowościach, i przez ten właśnie pro-
ceder tamte apteki upadały. Tak że taka sytuacja jest 
przedmiotem zgłaszania do różnych służb.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu, pan minister, 

zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytanie zadane przez pana senatora Jana Rulewskiego.

Otwieram dyskusję.
Pan senator, minister Konstanty Radziwiłł.
Bardzo proszę o zabranie głosu.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Projekt ustawy, którą mamy przyjąć, jest proce-

dowany już od dłuższego czasu. Jest ona pewną kon-

chcielibyśmy wprowadzić taki przepis, że dopiero 
po uzyskaniu tej zgody umowy z podwykonawcami 
byłyby wymagane. 

Dodatkowym elementem dotyczącym już same-
go zespołu pracującego w inspektoracie farmaceu-
tycznym… Chcemy zwiększyć liczbę tych osób. Do 
tej pory ten przepis mówi o 5-letnim doświadczeniu 
w pracy w hurtowni. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy 
w Polsce ok. 400 takich podmiotów, które jeszcze 
mają sieci w różnych miejscach, liczba tych pracow-
ników wciąż jest zdecydowanie za mała, żeby zasilić 
inspekcję farmaceutyczną. Chcemy po prostu, żeby 
ten przepis zliberalizować. 

Dotyczy to również zmian w przepisach karnych 
w tej ustawie, gdzie… To też było tutaj poruszane. 
Jest mowa o prowadzeniu działalności gospodarczej, 
ale dopisaliśmy również, że nie chodzi tylko o podej-
mowanie tej działalności, tak jak to jest w tej chwili, 
ale również prowadzenie, czyli ten element, że tak 
powiem, chronologicznie dalszy.

Tutaj omawiany był Zintegrowany System 
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 
Pracujemy jeszcze nad tym, żeby on zafunkcjonował, 
mimo że on powinien funkcjonować już od pewnego 
czasu. Chcemy tutaj precyzyjnie określić datę, kiedy 
ten wymóg będzie istotny.

Odniosę się jeszcze do wniosku mniejszości. To 
było zgłoszone podczas prac w Sejmie. My przychy-
lamy się do tego, co było zgłoszone. W związku z tym 
nie przyjmiemy tego głosu mniejszości zgłoszonego 
przez pana ministra. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeszcze moment, bo senatorowie mogą zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę pytania zwią-
zane z zakresem omawianej ustawy.

Czy ktoś takie pytanie chce zadać?
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Tym razem chyba do rzeczy. Pytanie dotyczy wiel-
kości rynku, który umyka kontroli i ogólnie nazywany 
jest rynkiem pozaprawnym czy wręcz bezprawnym. 
Czyli import, eksport… I nielegalny eksport lekarstw 
na rynki zewnętrzne.

A drugie pytanie dotyczy tego, czy Ministerstwo 
Zdrowia zgłaszało poprzez system koordynacji, do 
czego też jest zobowiązane, CBA, aby prowadziło 
te sprawy, śledztwa, względnie aby, no, powiedzmy 
szczerze, przeszkadzało temu procederowi?
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(senator K. Radziwiłł) kolenia, itd., itd. To na pewno wymaga precyzyjnego 
uregulowania i pewnych ograniczeń w tym zakresie, 
bo taka zupełnie wolna amerykanka w tej dziedzinie 
może być po prostu groźna.

Ważne przepisy to te, które dotyczą konfliktu inte-
resów. One, tak jak pan minister mówił, wykonują dy-
rektywę Unii Europejskiej, więc to jest bardzo ważne, 
żeby to się stało. Nie będę już powtarzał argumentów, 
że wydaje mi się, że przepisy idą troszeczkę za daleko 
i stąd ta poprawka, którą zaproponowałem.

No i wreszcie ostatnia kwestia, też bardzo ważna 
dla Polski i polskich pacjentów, oczekujących nowo-
czesnych, innowacyjnych produktów, które są dostęp-
ne dla nich, jeśli chodzi o leczenie, zwłaszcza w tych 
obszarach, w których poszukuje się na gwałt, można 
powiedzieć, nowoczesnych terapii w sytuacji, gdy nie 
ma już innych dostępnych terapii, czy ważna w ogóle, 
jeżeli chodzi o Polskę jako miejsce, w którym prowa-
dzi się badania kliniczne. Otóż rzeczywiście mamy 
do czynienia w tej ustawie z liberalizacją niektórych 
przepisów, no, można powiedzieć takich ograniczeń 
biurokratycznych, które niepotrzebnie utrudniają 
prowadzenie badań naukowych. Jednak, akceptując 
i popierając te rozwiązania, zwracam uwagę na to, 
że to też jest otwarcie pewnego rozdziału, które musi 
być kontynuowane. Bo jak wiadomo, niedługo wejdą 
w życie europejskie przepisy dotyczące badań klinicz-
nych, rozporządzenie w sprawie badań klinicznych, 
a rozporządzenie to przepis, który stosuje się bezpo-
średnio, będzie się go stosować również bezpośrednio 
w Polsce i to wymaga całościowego uregulowania 
kwestii badań klinicznych. Wiem, że w Ministerstwie 
Zdrowia od dłuższego czasu prowadzone są prace 
w tym zakresie. Ale idąc w tym kierunku, należy 
również pamiętać o jednej bardzo fundamentalnej 
zasadzie. Z jednej strony jest duży nacisk, ze stro-
ny przede wszystkim przemysłu farmaceutycznego, 
a także pacjentów, w pewnym sensie zwłaszcza tych 
grup pacjentów, którzy są w wyjątkowo złej, można 
powiedzieć, beznadziejnej sytuacji, na to, aby zgadzać 
się na więcej, niż jest bezpieczne. I to jest takie ogra-
niczenie, które trzeba mieć na względzie w pracach 
nad nowymi przepisami, tak żebyśmy nie stali się 
trzecim światem, gdzie wprawdzie badania kliniczne 
prowadzi się łatwiej, ale bywają one niebezpieczne 
dla osób, które w nich uczestniczą. Nie mówię o tej 
ustawie. Ta ustawa jest dobrze zaprojektowana w tym 
zakresie. Ale jeśli będą wprowadzane następne prze-
pisy dotyczące badań klinicznych, to musi im przy-
świecać zasada bezpieczeństwa osób uczestniczących 
w badaniu. To jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, Panie Ministrze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

tynuacją różnego rodzaju działań… To tak à propos 
tego, o co pytał pan senator Rulewski, jakie działania 
dotychczas były podejmowane, żeby te leki objęte 
szczególną troską, znikające z aptek, nie wyjeżdża-
ły z Polski. Od kilku lat obowiązują przepisy. No, 
też trzeba powiedzieć, że ci, którzy trudnią się tym 
procederem, po prostu w pewien sposób ścigają się 
z legislacją i z podejmowanymi działaniami. Istnieje 
lista leków zakazanych wynikająca z ustawy, publi-
kowana, jest monitoring tego zjawiska, no, i jest wiele 
różnych działań, które były podejmowane, ale są nie-
wystarczające. I myślę, że to bardzo dobrze, że w tej 
chwili podejmuje się kolejny krok, który niewątpliwie 
wynika po prostu z analizy zjawiska polegającego na 
tym, że podmioty, które w swojej strukturze mają 
jednocześnie podmiot dystrybucyjny – aptekę albo 
hurtownię, albo jedno i drugie – i zakład leczniczy, 
znalazły nielegalną drogę do tego, żeby te leki wy-
wozić, udając, że są one użytkowane przez ten zakład 
lecznicy, podczas gdy tak naprawdę są wysyłane za 
granicę. Tak że to, o czym tu mowa, to jest krok we 
właściwym kierunku. Pewnie ci, którzy wywożą leki 
z Polski, będą myśleli nad jakimś nowym sposobem, 
żeby to obejść, ale na razie wydaje się, że ta inicjatywa 
zmierza w bardzo dobrym kierunku i przynajmniej 
na jakiś czas zatrzyma, a w każdym razie ograniczy, 
możliwość nielegalnego wywozu leków objętych wła-
śnie zakazem tego wywozu.

Bardzo ważnym elementem tej ustawy, odrębnym 
od tematu wywozu leków zakazanych, jest cały szereg 
przepisów regulujących zgodę na wytwarzanie tego 
szczególnego, nowatorskiego rodzaju produktów lecz-
niczych, tzw. produktów leczniczych terapii zaawan-
sowanej, tzw. wyjątków szpitalnych; to takie terapie, 
jak terapie genowe, komórkowe, tkankowe. Myślę, 
że te przepisy zmierzają we właściwym kierunku. 
Trzeba być świadomym tego, że producenci wytwa-
rzający tego typu produkty to najczęściej nie duże 
firmy międzynarodowe, tylko małe podmioty, więc 
te regulacje muszą wyglądać inaczej. Ale myślę, że 
na marginesie tego z tej mównicy powinno paść rów-
nież wezwanie Ministerstwa Zdrowia – ja o tym już 
mówiłem na posiedzeniu Komisji Zdrowia – do tego, 
aby zastanowić się nad całościowym uregulowaniem 
tych rodzajów terapii, które na całym świecie budzą 
dyskusje etyczne. Wydaje się, że Polska w tym sensie 
jest z tyłu, za tymi dyskusjami, ponieważ w Polsce 
właściwie ta dyskusja się nie odbywa. No a sądzę, że 
docelowo powinniśmy oczekiwać zaproponowania 
regulacji ograniczających taką kompletną, zupełną 
swobodę w tym zakresie. Bo te terapie to terapie także 
komórkami macierzystymi, także pochodzenia em-
brionalnego, budzące wątpliwości terapie genowe, 
których skutki mogą być przenoszone na kolejne po-
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Przypominam, że obrady zostaną wznowione jutro 
rano o godzinie 10.00. Rozpoczniemy od rozpatrzenia 
punktu drugiego porządku obrad, tj. ustawy o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw.

Ogłaszam przerwę do jutra, do 28 czerwca do go-
dziny 10.00.

Dziękuję bardzo.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Czy są jakieś komunikaty? Nie ma żadnych ko-
munikatów.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 46)

(marszałek S. Karczewski)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Michał Seweryński, Bogdan Borusewicz 
i Adam Bielan)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Przepraszam za małe opóźnienie, ale przedłużyło 

się posiedzenie Prezydium Senatu.
Wznawiam obrady i proszę senatorów sekretarzy 

o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego 
dziewiątego porządku obrad.

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

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma problemu.)
Nie widzę sprzeciwu. Wobec braku głosów sprze-

ciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję 
przyjął. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 840, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 840 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
pana senatora Andrzeja Stanisławka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Sprawozdanie połączonych komisji – Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Środowiska – o uchwalonej przez Sejm 

w dniu 7 czerwca 2018 r. ustawie o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo. Bardzo proszę o ciszę.)
Marszałek Senatu dnia 8 czerwca skierował usta-

wę do połączonych komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 

20 i 26 czerwca 2018 r. połączone komisje wnoszą: 
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt 
uchwały bez poprawek.

Cel i przedmiot ustawy. Celem ustawy jest 
w pierwszej kolejności zapewnienie zgodności prze-
pisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej. Dodatkowo ustawa ma zapewnić zgod-
ność definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 2009 r. w sprawie promowania stosowa- r. w sprawie promowania stosowa- w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych i w następstwie 
uchylającą dyrektywy z 2001 r. i z 2003 r. Ponadto 
wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie po-
wstałych wątpliwości interpretacyjnych co do ustawy 
o odnawialnych źródłach energii.

Zmiany definicji zmierzają do zwiększenia mocy 
zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 kW, z kolei 
mała instalacja ma charakteryzować się mocą zain-
stalowaną większą niż 50 kW i mniejszą niż 500. 
Katalog definicji został rozszerzony m.in. o biomasy 
pochodzenia rolniczego, biowęgiel, toryfikat i stałą 
cenę zakupu. Zmodyfikowano także definicję spół-
dzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obsza-
ru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa 
wprowadza definicję modernizacji, umożliwiając wy-
twórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej 
instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ustawa m.in.: doprecyzowuje elementy zbior-
czego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; zmienia zasady systemu aukcyjnego; 
likwiduje zbędne elementy zawarte w oświadcze-
niach składanych przez wytwórców energii w insta-
lacjach odnawialnych źródeł energii; zmienia zasa-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 06)
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Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Stanisławek) podatek niesłusznie pobrany od początku 2018 r., 
zdecydowaliśmy się zgłosić jako wniosek mniejszo-
ści poprawkę sugerowaną przez Biuro Legislacyjne, 
zmierzającą do tego, ażeby cała ustawa obowiązy-
wała od 1 stycznia 2019 r. Skutek byłby taki, że 
gdy dochodziłoby do sporu sądowego, to sąd roz-łoby do sporu sądowego, to sąd roz- do sporu sądowego, to sąd roz-
strzygałby, kto ma rację w sporze między samorzą-
dem a firmami o wysokość podatku za ten bieżący 
rok, ponadto w większości przypadków byłoby tak, 
że nie z urzędu i nie wszystkie samorządy byłyby 
zmuszane do tego, żeby zwrócić tę różnicę. Bo nie 
wątpię, że po wprowadzeniu tego przepisu wszystkie 
firmy upomną się o tę nadwyżkę i będzie to ozna-
czało obciążenie samorządu. Pan minister kluczył 
tutaj, mówił, że to jest nadpłata, co jest absolutnie 
chybione, bo opłata czy podatek pobrany zgodnie 
z prawem w ustalonej przez gminę wysokości nie 
jest żadną nadpłatą. Bo w porównaniu do czego? 
Do ustaleń prawa, które zostało uchwalone później 
i ma moc wsteczną? No, po prostu zadziwiająca kon-
strukcja. Próbował tę kwestię tłumaczyć przepisami 
zewnętrznymi, unijnymi. Miłosiernie pomińmy to 
milczeniem. Prawda jest taka, że ten przepis abso-
lutnie się nie broni.

Apeluję do państwa: nie róbmy tego, nie obcią-
żajmy samorządów kosztami wadliwych ustaw, a już 
zwłaszcza wszystkich. Tam, gdzie doszło do jakichś 
nieprawidłowości, niech rozstrzyga sąd. Jeśli nie ma 
takiej potrzeby, to nie rozciągajmy tego przepisu na 
wszystkie samorządy. Nie wiem, jak państwo, ale ja 
z tych gmin, które są często ubogie i w których prawie 
że podstawą budżetu albo jego ogromną częścią jest 
podatek od nieruchomości od wiatraków, dostałem 
bardzo wiele próśb o to, ażeby albo wprowadzić taką 
poprawkę, którą proponuje pan senator Kleina i która 
jest niewątpliwie najlepsza, albo poprzeć nasz wnio-
sek mniejszości. Bardzo o to proszę, byśmy za chwilę 
ponownie nie wracali do tej ustawy – zaskarżonej, 
i słusznie, jako przepis absolutnie wadliwy i niekon-
stytucyjny. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Wysoka Izbo, pragnę powitać na sali Senatu 

delegację parlamentarną z Iranu. Parlamentarzyści 
irańscy… (Oklaski) Parlamentarzyści irańscy skła-
dają wizytę w Polsce, w ramach współpracy tzw. 
parlamentarnych grup bilateralnych, na zaproszenie 
Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej. Witam pań-
stwa bardzo serdecznie w polskim Senacie.

Szanowni Państwo, powracamy do porządku ob-
rad.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

dy wsparcia odnawialnych źródeł energii poprzez 
wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych 
rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odna-
wialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i ma-
łych instalacji odnawialnych źródeł energii, wyko-
rzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii, 
tj. hydroenergię, biogaz, biogaz rolniczy; umożliwia 
łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku 
wprowadzeń mocy; zmienia zasady opodatkowania 
elektrowni wiatrowych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wpływających na 
wymiar podatku od nieruchomości, które mają wejść 
w życie z mocą wsteczną od początku 2018 r., oraz 
części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych 
źródeł energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 
2018 r. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska, pana senatora Mieczysława Augustyna, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ta ustawa w części mieści się w ciągu przedłożeń 

naprawczych, będących wynikiem pewnego złego 
nastawienia autorów ustaw, którzy nie chcą słuchać 
nie tyle dobrych rad, ile argumentów popartych do-
świadczeniem i znajomością rzeczy. W tym wypadku 
również ostrzegaliśmy przed tym, że ustawa o OZE 
w poprzednim kształcie będzie zła, będzie zła dla 
firm, będzie zła dla samorządów. Wskazywaliśmy, 
jakie to będzie powodowało perypetie. Wtedy prze-
konywano nas tutaj, że absolutnie nie ma żadnych 
zagrożeń. I co? I okazuje się, że dzisiaj z tych samych 
przepisów, które krytykowaliśmy, państwo musicie 
się wycofywać.

Ale robicie to znowu nieumiejętnie. To nie jest 
tylko kwestia konstytucyjna, że nie wolno, nie po-
winno się, poza jakimiś bardzo szczególnymi przy-
padkami, stosować obowiązywania ustawy wstecz. 
Realne skutki takiego posunięcia sprowadzają się 
do tego, że państwo kosztami swojego błędu chcecie 
obciążyć samorządy.

Otóż na posiedzeniu komisji, wobec odrzuce-
nia poprawki pana senatora Kleiny, która zmierzała 
do tego, ażeby to budżet państwa zwracał firmom 
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(wicemarszałek M. Koc) Senator Jan Maria Jackowski:

W takim razie, Panie Senatorze, proszę mi po-
wiedzieć, czy to ze względu na tę kwestię przerwano 
posiedzenie połączonych komisji. O ile mi wiadomo, 
to ono miało 2 etapy. Jak to wyglądało? Gdyby pan 
senator zechciał opowiedzieć nam na ten temat…

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Senatorze, no, szczerze… nie odpowiem, 

dlatego że nie znam kulis… (Oklaski) …dlaczego 
przenosimy czasami posiedzenia komisji. Mogę się 
ogólnie ustosunkować do pytania. Stanowisko mi-
nistrów jest niejednoznaczne. Mieliśmy spotkanie 
z ministrem środowiska, który stwierdził, że według 
jego wiedzy… że on nie zna gmin, które już pobrały 
pieniądze od nieruchomości tego typu. Stanowisko 
Ministerstwa Energii jest trochę inne – jeżeli nawet 
pobrały, to mogą to uwzględnić jako zaliczkę i roz-
liczać to, powiedziałbym, w następnych podatkach 
od nieruchomości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałabym zadać pytanie panu senatorowi 

Mieczysławowi Augustynowi. Mam nadzieję, że 
mnie słyszy…

(Rozmowy na sali)
Słyszy. Cieszę się.
Pytanie w podobnym tonie do tego, które sfor-

mułował pan senator Jackowski. Panie Senatorze, 
czy poprawka, którą proponuje mniejszość, zwalnia 
jednostki samorządu terytorialnego od tego mecha-
nizmu… Chodzi o działanie prawa wstecz. To po 
pierwsze. Czy może rząd przedstawiał w toku prac 
komisji, jakie środki ewentualnie miałyby nie wpły-
nąć do jednostek samorządu terytorialnego? W jaki 
sposób ta regulacja obciąża jednostki samorządu tery-
torialnego? Czy taka dyskusja na podstawie twardych 
faktów była prowadzona, czy minister właściwy do 
spraw energii takie dane przedstawiał państwu pod-
czas prac komisji? Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Potwierdzam to, co mówił pan przewodniczący 

Stanisławek, że tutaj stanowisko resortów było nie-
jednoznaczne. Z jednej strony twierdzono, że nie ma 
problemu, bo prawie żadna gmina tego nie pobrała, że 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę. 
Proszę o wskazanie, do którego z panów senatorów 
sprawozdawców…

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam do pana senatora Stanisławka pytanie 

odnośnie do sprawy, o której mówił pan senator 
Augustyn. Mogę potwierdzić, bo do mnie też spły-
nęła cała masa listów od samorządowców, szczegól-
nie z małych gmin wiejskich, gdzie jest gigantyczny 
problem, bo tam w przeszłości postawiono wiatraki 
– czy słusznie, czy niesłusznie, to… No, w każdym 
razie tam są.

I teraz: jaka była motywacja ministerstwa, jak 
wyglądała podczas posiedzenia komisji dyskusja 
na temat tego, dlaczego nie należy uwzględnić tego 
zgłaszanego postulatu? A jest to, moim zdaniem, jaw-
nie sprzeczne z zasadą, że prawo nie działa wstecz. 
Trzeba o tym pamiętać i trzeba też pamiętać, że jeste-
śmy w toku kampanii samorządowej, co nie polepsza, 
że tak powiem, ogólnej sytuacji, jeżeli chodzi o te 
kwestie, szczególnie że, jak mówię, dotyczy to małych 
wiejskich gmin. A więc jakie było stanowisko rzą-
du w tej sprawie i dlaczego rząd nie wyraził zgody? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Profesorze, proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, powiem szczerze, że wolałbym, 

żeby na to pytanie odpowiedział pan minister.
(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo mądrze.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, przekierujemy to pytanie do 

pana ministra. Jest z nami pan minister Grzegorz 
Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, 
i na pewno na to pytanie zechce odpowiedzieć. Bardzo 
dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: To ja mam inne…)
Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale to może w drugiej 

rundzie.)
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(senator M. Augustyn) Senator Mieczysław Augustyn:

Byłby niekorzystny z punktu widzenia budżetu 
państwa, ale według ministerstwa nie stanowiłby du-
żego problemu dla samorządów, bo – jako wieloletni 
samorządowiec absolutnie się z tym nie zgadzam 
– można by to potraktować jako zaliczki. Z całą sta-
nowczością stwierdzam, że nie można tego zrobić. 
Tego nie da się zrobić. Ta ścieżka na pewno odpada.

Była tam mowa, że można to rozłożyć na raty itd. 
Mówiono, że skala jest niewielka. Skoro jest niewiel-
ka, to po co to robimy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark. 

Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do obydwu senatorów sprawoz-

dawców. Mam tutaj dane z gminy położonej blisko 
mojego miasta, z gminy Karlino. Zaczęłabym od py-
tania, dlaczego w tak ważnej sprawie był tak krótki 
okres konsultacji, od 16 czerwca 2017 r. do 14 lipca 
2017 r. Ja cały czas mówię tutaj o pieniądzach i po-
datkach, bo gminy muszą przeorientować swoje wy-
datki, a to nie jest możliwe. Pan minister mówił, że 
można to spłacać w ratach. Ja nie wiem… Podatek 
dla tej gminy wynosi 6 milionów 300 tysięcy. I teraz 
wychodzi na to, że ona musiałaby zwracać w każdym 
miesiącu po 525 tysięcy zł. Proszę państwa, to byłby 
upadek gminy.

Kolejne pytanie. Na początku roku planowało się 
budżet. Rada miasta przyjęła uchwałą budżet i za-
planowała wydatki. I co ma zrobić ta rada w połowie 
roku – to będzie nawet później niż w połowie roku 
budżetowego – żeby to zmienić? To jest niemożliwe. 
Doprowadzimy do upadłości. Czy państwo ewentu-
alnie zadawaliście pytanie panu ministrowi energii 
lub ministrowi finansów, czy jest możliwa rekom-
pensata dla tych gmin w związku z utratą pieniędzy 
budżetowych?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proponuję, żeby pytanie zadał jeszcze pan senator 

Leszek Czarnobaj, i poprosimy o odpowiedź.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja mam pytanie do pana profesora, do pana sena-

tora Stanisławka.

pobierają zaliczki, a z drugiej strony, kiedy była mowa 
o poprawce pana senatora Kleiny, no to mówiono, 
że to by budżet kosztowało. No, albo, albo. Prawda?

(Głos z sali: Właśnie.)
Albo to by kosztowało, albo to by nie kosztowa-

ło. Albo to jest problemem, albo nie jest. Jak to nie 
jest problemem, Panie Ministrze, to proszę poprzeć 
naszą poprawkę. I nie ma problemu, tak bym po-
wiedział.

(Rozmowy na sali)
No tak, bo jest to nielogiczne.
Trzeba powiedzieć, że prace w komisji gospodar-

ki były prowadzone, jak zresztą zawsze, rzetelnie. 
Bardzo dużo poprawek zgłaszali senatorowie, pan 
senator Peczkis chociażby, swoje propozycje zgła-
szało też Biuro Legislacyjne. Było ich na tyle dużo, 
że trzeba było podzielić posiedzenie na 2 etapy. No, 
ale ostatecznie, kiedy nabraliśmy nadziei na to, że 
wiele słusznych uwag zostanie uwzględnione, mi-
nisterstwo usztywniło swoje stanowisko i tak na-
prawdę wszystkie poprawki przepały – wrócono do 
kształtu pierwotnego, który ministerstwo przedło-
żyło komisji.

Jeszcze raz apeluję chociażby o konsekwen-
cję. Jeżeli nie jest to problemem, jeżeli skala jest 
mała, to po co kroczyć złą drogą? Zróbmy to tak, 
jak należy, jak powinno być. Sądzę, że wtedy nie 
będzie kłopotów. Pan minister oczywiście mówił 
o tym, dlaczego potrzebny jest pośpiech. Byłoby nie 
w porządku, gdyby o tym nie wspomnieć. Chodzi 
o aukcje. Tutaj naprawiamy błąd poprzedniej usta-
wy też w tym zakresie. Chodzi o to, żeby one jak 
najszybciej się odbyły, ale naprawdę nie powinno 
odbywać się to kosztem takich ustępstw wobec 
zasad prawnych, kosztem narażania samorządów. 
Skoro dla jednej ustawy Sejm mógł przyjechać i się 
zebrać, to może to zrobić dla kolejnej. Naprawdę 
nie możemy godzić się na to, żeby stanowić byle 
jakie prawo, które ustawodawców nawet stawia 
w bardzo złym świetle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Chce pan dopytać, Panie Senatorze?
Bardzo proszę. Krótko.

Senator Waldemar Sługocki:
Ja mam konkretne pytanie, Panie Senatorze. Czyli 

pan minister nie podawał żadnych kwot?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie.)
Nie podawał kwot, ale wie, że przepis będzie nie-

korzystny z punktu widzenia budżetu państwa. Tak?
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(senator L. Czarnobaj) ku roku budżetowego, jeśli przychody z podatku od 
nieruchomości, od wiatraków stanowiły dużą część 
ich budżetów, znajdzie się w trudnym położeniu. No, 
niestety, ale te nasze argumenty nie trafiały. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że to jest kwestia podjętych zobo-
wiązań, czasem już rozpisanych przetargów, na które 
trzeba znaleźć środki – one przewidziane są, według 
obowiązującego prawa, jako wpływ należny. Teraz 
okazuje się, że zmieniamy prawo z mocą wsteczną 
i że tamte pobrane środki będą uznane za pobrane 
nienależnie. To jest w ogóle skomplikowana kwestia 
prawna. Przypuszczam, że samorządy pójdą z rządem 
do sądu w tej sprawie, bo takich rzeczy robić po prostu 
nie wolno. No ale to nie zmienia faktu, że samorządy 
– nie mówię, że liczne, ale niektóre na pewno – znaj-
dą się z dnia na dzień w bardzo trudnym położeniu. 
I stąd ta nasza poprawka. Podkreślę jednak, że zde-
cydowanie lepsze byłoby przyjęcie poprawki pana 
senatora Kleiny. Skoro skala jest niewielka, skoro 
pan minister twierdzi, że dobrze by było, gdyby ta 
ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2018 r., to po 
prostu zapłaćcie za to i sprawa będzie jasna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Peczkis. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, jeśli można prosić o podejście do 

mównicy… Mam do pana kilka pytań. Mam również 
prośbę, żebym te pytania mógł zadać w jednym cią-
gu. Jeśli nie, to uprzejmie proszę o dopisanie mnie 
na listę.

Pytanie pierwsze. Pan bardzo krytycznie tutaj 
wypowiada się zarówno o ustawie, jak i o przebiegu 
posiedzenia, na którym również byłem, na obydwu 
jego częściach. Panie Senatorze, mam do pana pyta-
nie. Czy którykolwiek z obecnych na sali przedstawi-
cieli wytwórców energii odnawialnej był przeciwny 
ustawie? Którykolwiek? Bo ja byłem na posiedzeniu 
i przyznam szczerze, iż odniosłem wrażenie, że wszy-
scy ustawę chwalili. Czy ktokolwiek był przeciwny?

(Senator Kazimierz Kleina: Ustawa jest generalnie 
dobra, ale…)

(Rozmowy na sali)
Ale, chwileczkę, ja mam pytanie do pana senato-

ra. On jest sprawozdawcą, więc może odpowie. Nie 
pomagajcie w ten sposób…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 
ja w żadnej mierze…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze…

Panie Senatorze, Panie Profesorze, może to jest 
wrażenie z prezentacji, ze sprawozdania pana profe-
sora… Czy macie państwo jako komisja przekonanie 
– na pewno prowadziliście dyskusję w zakresie in-
terpretacji finansowej – że cofanie obciążeń, regulo-
wanie tego jakąś nadpłatą… Czy to, według państwa 
– macie państwo wyrobioną jakąś opinię – jest zgodne 
z prawem, czy nie? To po pierwsze.

Po drugie. Czy mieliście państwo jakieś analizy 
i sugestie korporacji samorządowych? Jest takie sto-
warzyszenie gmin przyjaznych energii wiatrowej. 
Ja mam opinię, która w jednoznaczny sposób mówi 
o zagrożeniu finansowym związanym z wprowadze-
niem ustawy w takim kształcie, jaki proponuje rząd. 
Czy państwo w ogóle o tym dyskutowaliście? Czy 
było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Mamy tu różne opinie. Zgadzam się z panem se-

natorem, że są też tego typu opinie. Dyskusje były 
dosyć intensywne. Obroną ministerstwa jest dyrek-
tywa unijna. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że pod-
stawowa zasada prawna mówi o tym, iż prawo nie 
powinno działać wstecz. Bardzo bym prosił panów 
senatorów, żeby tego typu pytania kierować raczej do 
ministerstwa niż do komisji, ponieważ komisja rozpa-
trywała te ustawy bardziej pod kątem prawnym. My 
chcieliśmy pomóc w rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, a nie zatrzymywać ten rozwój.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: To było pytanie 

do nas obu, więc…)
(Senator Grzegorz Peczkis: Pani senator Sztark 

skierowała to pytanie tylko do…)
(Rozmowy na sali)
Zaraz, zaraz. Pani senator Sztark skierowała do 

obu panów senatorów to pytanie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak. I właśnie 

chciałbym odpowiedzieć.)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Senator, rzeczywiście… Jak widać, wśród se-

natorów jest świadomość tego, że wiele gmin w środ-
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(wicemarszałek M. Koc) prowadzenia tych aukcji. Nikt tego nie lekceważy, to 
jest ważna rzecz.

(Senator Grzegorz Peczkis: …Krytykował czy 
nie? Bo takie było pytanie.)

Nie. No, mówiłem, że nikt nie krytykował. 
Powtarzam: nikt nie krytykował.

(Rozmowy na sali)
Też nie. Pytał pan, czy nie krytykowali, a więc 

odpowiadam: nikt nie krytykował.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę o ciszę.
(Senator Grażyna Sztark: Trzeba słuchać.)
Proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek. Proszę bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Wszyscy chwalili, tylko…)

Senator Andrzej Stanisławek:
Przepraszam bardzo, Pani Marszałek, ale pod-

szedłem właśnie do pana senatora Gawędy – bo 
równocześnie odbywa się spotkanie z parlamenta-
rzystami z Iranu – i poprosiłem, żeby zastąpił nas na 
dole. Czy pan senator mógłby powtórzyć to pytanie? 
Przepraszam bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Z wielką przyjemnością powtórzę, dlatego że ja 

wiem, Panie Senatorze, jaką trudną funkcję pełni pan 
teraz jako sprawozdawca.

Moje pierwsze pytanie jest takie: jacy konkretnie 
eksperci to przygotowali? Bardzo proszę o wymie-
nienie ich z nazwiska, jeżeli to jest możliwe, jeżeli 
to nie jest tajemnicą.

Moje drugie pytanie było takie: czy w tej sprawie, 
w sprawie tej ustawy, były prowadzone konsulta-
cje z sektorem energetycznym? I jeżeli tak, to jakie 
i kiedy?

I moje trzecie pytanie: kto jest autorem uchwalo-
nej przez Sejm poprawki nr 9, wprowadzającej wy-
móg posiadania prawomocnej decyzji środowiskowej 
w procedurze prekwalifikacji do aukcji, i jaki jest 
cel tej poprawki w kontekście art. 75 ustawy o OZE? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: …nie krytyko-
wałem…)

Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Chciałabym, 
żeby jeszcze pan senator Władysław Komarnicki za-
dał pytanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam bar-
dzo.)

A potem poproszę o odpowiedzi. To będą bloki 
pytań.

(Senator Władysław Komarnicki: Ja do pana sena-
tora sprawozdawcy, jeżeli mogę prosić…)

Większości?
(Senator Władysław Komarnicki: Tak, większo-

ści.)
Proszę zadać pytanie. Za chwilę pan senator wej-

dzie na mównicę i odpowie.

Senator Władysław Komarnicki:
Moje pierwsze pytanie. Panie Senatorze, jacy 

konkretnie eksperci przygotowali tę ustawę? Bardzo 
proszę o wymienienie ich z nazwiska, tak żebyśmy 
wiedzieli, dyskutując, kto jest autorem. Bo to jest 
bardzo ważne.

Drugie moje pytanie. Czy w sprawie tej ustawy 
były prowadzone konsultacje z sektorem energetycz-
nym, a jeżeli tak, to jakie i kiedy?

I trzecie moje pytanie. Kto jest autorem przyjętej 
przez Sejm poprawki nr 9 wprowadzającej wymóg 
posiadania prawomocnej decyzji środowiskowej 
w procedurze prekwalifikacji do aukcji i jaki jest cel 
tej poprawki w kontekście art. 75 ustawy o OZE? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
To były pytania do pana senatora Stanisławka.
Teraz poproszę pana senatora Mieczysława 

Augustyna o odpowiedź na pytanie senatora Peczkisa.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja krytykowałem proces legislacyjny i poprzednie 
brzmienie ustawy. Wskazywałem na to, że ta ustawa 
usuwa wady, które były oczywiste od początku, na 
których istnienie kładliśmy nacisk przy poprzedniej 
nowelizacji, ale nie krytykowałem tych zmian, bo one 
idą w dobrym kierunku. Podobnie sądzą wytwórcy. 
Co więcej, podniosłem argument, który także mi-
nisterstwo podnosiło. Dlaczego chcę, żeby ta usta-
wa została możliwie szybko uchwalona? Właśnie ze 
względu na oczekiwania wytwórców i kwestię prze-
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(senator A. Stanisławek) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora Augustyna. Wspomniał 

pan, że elementem dyskusji prowadzonej podczas po-
siedzenia połączonych komisji była taka kwestia, że 
nie są to duże pieniądze. Czy padły jakieś konkretne 
kwoty, które mogłyby nam dać wyobrażenie, o jakich 
pieniądzach mówimy?

A dlaczego o to pytam? Dlatego że w przypad-
ku 2 gmin w moim okręgu wyborczym, Stupsk 
i Kuczbork, to jest na północnym Mazowszu, gmin, 
których budżety wynoszą ok. 22 milionów zł rocznie, 
ten zwrot będzie je kosztował 7%. Tak więc proszę 
sobie wyobrazić 7% budżetu w ciągu roku budżeto-
wego. Ile takich gmin jest w Polsce, trudno mi powie-
dzieć. Pan senator Stanisławek wymieniał te gminy, 
no, nie wymienił tych 2 gmin. Ja też skierowałem do 
Komisji Środowiska pisma z mojego okręgu wybor-
czego, m.in. z tych 2 gmin, Stupsk i Kuczbork. Mam 
pytanie, czy w ogóle była mowa o tym, o jakich pie-
niądzach my mówimy, czy nie. Proszę o odpowiedź 
na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Niestety, Panie Senatorze, konkretnych liczb, wy-

liczeń w tej sprawie nie mieliśmy, nie dostaliśmy. 
Nie wiemy, jaka jest skala. Ministerstwo twierdzi, że 
nieduża, samorządy przeciwnie, a jak jest naprawdę, 
trudno powiedzieć. Dlatego uważam, że powinni-
śmy tutaj zachowywać się z należytą starannością, 
ostrożnością, ażeby nie doprowadzić do kryzysu fi-
nansów samorządów, albo idąc drogą, którą wskazuje 
poprawka pana senatora Kleiny, albo przyjmując po-
prawkę mniejszości, sugerowaną także przez Biuro 
Legislacyjne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Piecha.

Senator Wojciech Piecha:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Ja chciałbym 

zadać pytanie podobne do pytania pana senatora 

Jeżeli pan senator pozwoli, to ja się ustosunku-
je do pierwszego pytania. Polska Izba Gospodarcza 
„Ekorozwój”, miasto i gmina Sztum, gmina 
Rymanów, Świecie nad Osą, Nowy Dwór Gdański, 
gmina Wróblew…

(Senator Waldemar Sługocki: Jest 2 tysiące 
478 gmin, Panie Senatorze.)

Ja mówię, gdzie były konsultacje, skąd są te pisma. 
I jest jeszcze…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze 
Sprawozdawco…)

(Głos z sali: Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych 
Energii Odnawialnej.)

No, tak jest. Tak że takie pisma od podmiotów, 
które zajmują się odnawialnymi źródłami energii, 
otrzymaliśmy.

A co do poprawki nr 9, przyjętej w Sejmie, to nie 
mam wiedzy na ten temat.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Wcisła. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Panowie Senatorowie! Ja mam 

pytanie do senatora Mieczysława Augustyna. I od razu, 
żeby nie wprowadzać w jakąś konfuzję pana senatora 
Peczkisa, powiem, że jestem zwolennikiem OZE, ale 
prawdopodobnie będę przeciwnikiem tej ustawy, bo nie 
mogę się zgodzić na to, aby przy tej okazji była łamana 
konstytucja. Mam do pana senatora pytanie związane 
z działaniem prawa wstecz. Skoro rząd przyznał się, że 
popełnił błąd w poprzedniej ustawie, i uznał, że należy 
zwracać płatnikom pobrane przez samorządy opłaty, 
a my wiemy, że to stawia te samorządy w bardzo złej 
sytuacji, to czy pojawiła się sugestia, aby to rząd przejął 
konsekwencje tego błędu i po prostu oddał te pieniądze 
tym, którzy niesłusznie zapłacili? I jeżeli taka sugestia 
się pojawiła, to jaka była reakcja przedstawiciela rządu 
na taką sugestię? Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
No, w części. Otóż w tym kierunku, ażeby kon-

sekwencje finansowe powrotu do wcześniejszych 
stawek podatku od nieruchomości, wcześniejszych 
niższych stawek podatku od nieruchomości w przy-
padku wiatraków, ponosił rząd, zmierzała poprawka 
pana senatora Kleiny i w tym sensie było to przed-
miotem rozważań komisji, ale nie znalazło to uznania 
w ministerstwie.
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(senator W. Piecha) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeszcze 2 krótkie pytania do pana senatora 

Augustyna. Uprzejmie proszę o odpowiedzi, jeśli 
można.

Panie Senatorze, nad iloma poprawkami Grzegorza 
Peczkisa z tych licznych poprawek państwo głosowa-
liście? To pierwsze pytanie. Ja podpowiem: nad żadną 
wśród tych licznych poprawek, nad którymi rzekomo 
państwo głosowaliście.

I pytanie drugie. Ta ustawa, jak pan mówi, jest 
obarczona takim wielkim, grubym błędem konsty-
tucyjnym. Pan głosował za nią czy przeciwko niej?

Senator Mieczysław Augustyn:
O ile pamiętam, głosowałem przeciwko tej ustawie 

ze względu na te wady, które ona ze sobą niosła. A te-
raz byłbym gotów głosować za, ale pod warunkiem, 
że przyjęte zostanie jedno z tych 2 rozwiązań, które 
zabezpieczy sytuację samorządów.

A jeśli chodzi o poprawki pana senatora Peczkisa, 
to nie doszło do głosowania nad nimi, ponieważ pan 
senator Peczkis te poprawki wycofał.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są pytania do senatorów sprawozdawców? 

Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Władysław Komarnicki: Ja…)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jeszcze 

Władysław Komarnicki ma pytanie.)
Jeszcze pan senator chce zadać pytanie, tak?
(Senator Władysław Komarnicki: Tak, jeszcze 

jedno pytanie.
Do którego z panów sprawozdawców?
(Senator Władysław Komarnicki: Do sprawoz-

dawcy większości.)
Do pana profesora Stanisławka. Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Moje pytanie jest uzasadnione merytorycznie. 

Rozmawialiśmy wiele razy na posiedzeniach naszej 
komisji, której jestem członkiem, o tych zmianach. 
W roku 2018 ze względu na dużą aukcję istniejące 
obecnie pozwolenia na budowę elektrowni wiatro-
wych będą musiały zostać w szybkim tempie zmie-

Jackowskiego, pytanie o pieniądze, i kieruję je do 
pana.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niestety, nie 
mamy…)

Pan powiedział, że to są duże pieniądze, no a pan 
nie potrafi nawet powiedzieć, jaka to jest skala. To 
skąd ma pan takie wyliczenia?

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja w żadnym wypadku nie powiedziałem, że to 

są duże czy małe pieniądze. Ja powiedziałem, że 
ministerstwo twierdzi, że to są nieduże pieniądze, 
i użyłem argumentu, że skoro zdaniem ministerstwa 
są to nieduże pieniądze, to o co my się spieramy. 
Przyjmijmy zaproponowaną poprawkę, nie ryzykuj-
my, bo jeżeli rację mają samorządy i jest tak, że dla 
nich, podkreślam, dla samorządów… Może dla bu-
dżetu to nie są duże pieniądze, ale w piśmie przesła-
nym do mnie, także do innych senatorów, samorządy 
wskazują, że dla nich to są bardzo duże pieniądze, 
bardzo duże obciążenia. W takim razie przyjmijmy 
wniosek mniejszości albo – jeszcze lepiej – poprawkę 
pana senatora Kleiny.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Mioduszewski.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja do senatora sprawozdawcy…
(Senator Jan Filip Libicki: Większości.)
…większości. Tak, oczywiście.
Ustawa zmienia definicję elektrowni wiatrowej, 

wyodrębnia w niej część budowlaną i część tech-
niczną. Czy na posiedzeniu komisji padały jakieś 
porównania, czy zestawiano tę elektrownię np. z elek-
trownią wodną? Czy również w elektrowni wodnej 
nie powinniśmy wydzielić części budowlanej i części 
technicznej? Czy to nie jest w tej chwili nierówne 
traktowanie elektrowni pod tym względem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, nie rozmawia-

liśmy na ten temat.
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(senator W. Komarnicki) Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Pytania są bardzo ciekawe i szczegółowe, i ja 

dziękuję bardzo za te pytania, ponieważ nawet py-
tania poszerzają naszą wiedzę. Nie na wszystkie 
można udzielić odpowiedzi, ponieważ takiej debaty 
na posiedzeniu komisji nie było. Ale ja bym chciał 
jednoznacznie stwierdzić, że wszyscy jesteśmy za 
rozwojem odnawialnych źródeł energii i, według za-
pewnień pana ministra, ta ustawa pozwala nam na 
rozwój w zakresie energii wiatrowej. To jest wszystko, 
co mam do powiedzenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Dziękuję obu 

panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Tak jak mówiłam, jest z nami pan minister 
Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu z Ministerstwa 
Energii.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du? Zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja dziękuję i za dyskusję komisji, i za tę dyskusję 

na sali. Myślę, że gdybym nie był na posiedzeniu 
komisji, tobym pomyślał, że w komisjach było burz-
liwie, dramatycznie i ostro, a muszę powiedzieć – i za 
to chcę bardzo podziękować – że było stanowczo, 
asertywnie i merytorycznie. Myślę, że właśnie taka 
powinna być dyskusja nad ważnymi projektami i jako 
przedstawiciel rządu chcę to bardzo mocno podkreślić 
i wszystkim obecnym na 2 posiedzeniach komisji, bo 
rzeczywiście była przerwa w pracach, podziękować. 
Dyskusja była naprawdę bardzo merytoryczna, a po-
prawek w moim odczuciu nie było aż tyle – 12 po-
prawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne, 
zaś pozostałych poprawek, jeśli dobrze policzyłem, 
było nie więcej niż 18. Rzeczywiście, było to więcej 
poprawek niż jedna, dwie czy pięć, ale generalnie 
wiemy o różnych ustawach, w przypadku których 
spór legislacyjny, ten spór merytoryczny jest o wiele 
głębszy, stąd też nie podzielałbym głosów, że było tu 
wiele poprawek, co wytwarza atmosferę, iż ustawa ma 
głębokie wady czy legislacyjne, czy merytoryczne.

nione zaraz po wejściu ustawy w życie, określone są 
tam bowiem modele bądź parametry turbin, szcze-
gólnie w zakresie mocy zainstalowanej, które, ze 
względu na szybki rozwój technologiczny sektora 
lądowej energetyki wiatrowej, nie są już produ-
kowane, są niezwykle trudno dostępne na rynku 
lub są nieefektywne, a w ich miejsce wytwarza 
się instalacje o większej mocy elektrycznej, efek-
tywniejsze i przyjaźniejsze środowisku za sprawą 
mniejszej emisji akustycznej. Realizacja niektórych 
pozwoleń na budowę z użyciem określonych w nich 
typów turbin będzie zatem de facto niemożliwa 
bądź będzie oznaczać, że zbudujemy za pieniądze 
podatników skansen techniczny. Czy jest szansa, 
Panie Senatorze Sprawozdawco, żeby to zmienić? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Florek pragnie jeszcze zadać pytanie? 

Do którego z senatorów?

Senator Piotr Florek:
To już skoro pan senator tu jest, to…
(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę.)
…może w takim razie tylko do pana senatora to 

pytanie skieruję.
Panie Senatorze, ja sobie przypominam naszą 

dyskusję tutaj, w Senacie, odnośnie do tego opo-
datkowania. Ja sam porównywałem to wtenczas do 
opodatkowania elektrowni. I mówiliśmy o tym, że 
zostanie zahamowany rozwój energetyki wiatrowej, 
jeżeli te ustawy wejdą w życie. I mam w takim razie 
pytanie: czy państwo mieliście na posiedzeniu komisji 
jakąś informację o tym, jak to wszystko wygląda po 
wprowadzeniu wspomnianego opodatkowania? No, 
bo wiadomo, że jeżeli rozwój jest większy, to podatki 
wpływają do gmin, a jeżeli mamy do czynienia z za-
hamowaniem rozwoju, to znaczy, że tych podatków 
dla gmin będzie mniej. Mało tego, ta zmiana, która 
była oczywista i która zostanie wprowadzona… No, 
jeszcze te zwroty w tej chwili. Tak więc pytanie jest 
takie: czy w związku z wprowadzeniem tej poprzed-
niej ustawy pojawiły się na posiedzeniu komisji jakieś 
informacje odnośnie do rozwoju energetyki wiatro-
wej? Jak to wygląda w tej chwili? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy będą jeszcze jakieś pytania, Szanowni 

Państwo? Nie.
Proszę, Panie Profesorze.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) tak, iż ministerstwo tak łatwo proponuje zapis, który 
może budzić kontrowersje. I nie jest też tak, Panie 
Senatorze… Serdecznie dziękuję za te odpowiedzi, 
ale nie było mowy o wielkościach.

(Senator Mieczysław Augustyn: Było…)
Nie, Panie Senatorze, nie chcę polemizować, odsy-

łam do sprawozdania… Ani razu nie padła kwota, ani 
razu nie zapytano ministerstwa, ile co będzie koszto-
wać. Ale ja nie twierdzę, że to jest błąd. Ja naprawdę 
dziękuję za tę dyskusję w komisjach. Podkreślam 
tylko jedno. Chodzi o to, żeby nie wytwarzać takiego, 
powiedzmy, ciśnienia aktorskiego, że nagle mamy 
dramat, że będzie niesamowicie, że zaraz coś się za-
pali, zawali. Nie, nie zapali się, nie zawali. A ja opiszę 
zjawisko. Bo ważne, żebyśmy umieli sobie opisać, 
dlaczego pewne zapisy się pojawiają, ważne jest to, od 
czego wychodzimy. To nie jest tak, że wczoraj zaczęła 
się pojawiać odnawialna energia w Polsce, tylko to już 
trwa. Myśmy coś zastali i musimy to uporządkować.

Proszę państwa, jak państwo pamiętacie, był po-
selski projekt wiatrakowy. A jak on się zrodził, skąd 
się wziął? Ano z protestów. Ano z tego, że w wielu 
miejscowościach nie ma planu przestrzennego. I ro-
biono to, powiem szczerze, z dużym rozpędem, jakby 
pod prąd, jeśli chodzi o środowiska, które tam miesz-
kały, m.in. rolników zorganizowanych. Powodowało 
to wielkie spory społeczne. Pojawiła się ustawa wia-
trakowa, która unormowała pewne kwestie, przede 
wszystkim kwestię tego, żeby wprowadzić nadzór. 
Bo my, proszę państwa, oprócz procesu związanego 
z aktami prawnymi… Jest też przed nami bardzo 
wielkie wyzwanie, aby oprzyrządować instytucje. 
A więc chodzi o nadzór budowlany, o urząd nadzoru 
budowlanego, o to, aby URE było w to bardziej za-
angażowane. Musimy spowodować z Ministerstwem 
Środowiska pojawienie się pewnych zapisów, które 
by nam uporządkowały pewne opinie środowiskowe 
– pan senator o nie pytał – które wygasły w między-
czasie. My musimy umieć coś wprowadzić, albo coś 
uzupełnić, albo wprowadzić coś nowego, co musi 
być przygotowywane, aby miało swoją aktualność. 
Mamy, proszę państwa, problemy w samorządach 
z planami przestrzennymi. Generalnie – powiedzmy 
sobie to wprost – mieszkańcy niekoniecznie wiedzą, 
że nagle wiatrak u nich powstanie, bo nie są do końca 
poinformowani. Mamy też informacje, wzięte z roz-
mów, o tym, jakie są ogłoszenia na tablicach ogłoszeń 
w takich miejscowościach.

I teraz: proszę państwa, co się wydarzyło w 2016 r.? 
Przyjęta została ustawa wiatrakowa, której intencją – 
i to jest istota rzeczy – było wprowadzenie podziału 
dotyczącego wiatraków i ustalenie, że turbina jest 
elementem budowalnym wraz ze skrzydłami. Ale nie 
w interpretacji podatkowej – to jest klucz. Intencją 
ustawodawcy było to, że ma być nad tym nadzór bu-
dowlany, żebyśmy mogli mówić o katastrofie budow-

Jeśli chodzi już o samą ustawę, to chcę państwu po-
wiedzieć, że my w przestrzeni gospodarczej, w której 
pojawia się OZE, zaczynamy wreszcie porządkować, 
budować fundamenty prawne, fundamenty zabez-
pieczeń, zapisów legislacyjnych, budujemy również 
instrumentarium, oprzyrządowanie instytucji. I tak, 
proszę państwa, regulacje prawne w Polsce zostały 
zdecydowanie wyprzedzone gospodarczo przez OZE 
w swojej działalności, jeśli chodzi o przedsiębior-
czość, aktywność przedsiębiorców. I umówmy się: 
to, że dopiero w 2017 r., po iluś tam latach funkcjono-
wania inwestycji w naszej przestrzeni, otrzymaliśmy 
notyfikację na ten akt prawny, nie było przypadko-
we. Kiedy otrzymaliśmy notyfikację? Ano w grudniu 
2017 r. Poprzednicy uchwalili czy przyjęli w 2015 r. 
ustawę i nie chciałbym jej komentować, ale ona nie 
stworzyła ram przyjaznych, logicznych, budując sys-
tem nadzoru, budując system oprzyrządowania praw-
nego, instytucjonalnego dotyczącego odnawialnych 
źródeł energii. Ta ustawa nie została również zaak-
ceptowana przez Komisję Europejską, co sprawiło, 
że musieliśmy rozpocząć bardzo usilną pracę, włożyć 
wysiłek intelektualny, organizacyjny. Na czym po-
legał wysiłek organizacyjny? Ano, proszę państwa, 
były o to pytania do senatorów sprawozdawców, więc 
chcę powiedzieć, że to jest chyba jedna z tych ustaw, 
które były bardzo dobrze konsultowane. Konsultacje 
trwały ponad rok. Nie mogę sobie tej zasługi przypi-
sać, bo to nie ja konsultowałem w resorcie tę ustawę, 
to mój poprzednik, minister Piotrowski ten wysiłek 
poniósł, wraz z pracownikami departamentu energii 
odnawialnej. I na pytanie, kto jest autorem tej ustawy, 
odpowiadam: ano właśnie panowie, którzy dzisiaj ze 
mną przyszli, dyrektor ze swoimi współpracownika-
mi. I to są nazwiska, które panu senatorowi przed-
kładam, jako autorów tego wkładu intelektualnego 
w tę ustawę.

Proszę państwa, jak spojrzymy na listę – i ta li-
sta jest na stronach senackich – z informacją, jakie 
środowiska, jakie instytucje, jakie podmioty były 
zaproszone do negocjacji… Proszę państwa, nie wy-
mienię ich, jest ich ponad 100. Trudno znaleźć inny 
akt prawny, który konsultowalibyśmy z ponad 100 
instytucjami i organizacjami. To jest ten duży wy-
siłek organizacyjny powodujący, że ta ustawa była 
bardzo długo dyskutowana, bo musiała być bardzo 
długo dyskutowana, bowiem my de facto, jak mówię, 
gonimy przestrzeń przedsiębiorczą związaną z odna-
wialnymi źródłami energii, konkretnie jeśli chodzi 
o wiatraki. Wiele przecież protestów, wiele przecież 
różnych zastrzeżeń do funkcjonowania, a i niepra-
widłowości… I, proszę państwa, to, o czym państwo 
tak mocno dyskutowaliście – i słusznie, i za tę tro-
skę o gminy chcę też podziękować… Bo to nie jest 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Bo temat jest ważny. Temat jest ważny. Proszę 
państwa, ten temat jest ważny.

(Głos z sali: Spokojnie, spokojnie.)
(Rozmowy na sali)
O tym, że mam rację, świadczy to, że państwo 

mnie zagłuszacie, tak jak kiedyś była zagłuszana 
Wolna Europa.

(Wesołość na sali)
Pamiętamy to, prawdę zagłuszano.
Przechodząc ad rem, chcę państwu powiedzieć 

tak. Jeśli rzeczywiście byłaby jasność, to nie było-
by zaskarżenia tego podatku przez przedsiębiorców. 
Dzisiaj ma to rozstrzygać NSA w swoim pełnym, 
7-osobowym składzie. Gdyby to było takie oczywi-
ste, to, o czym państwo mówicie, to nie byłoby tego 
sporu. I teraz tak: nie chcę się wyręczać Komisją 
Europejską i powoływać na nią, bo byłoby to nieele-
ganckie, ale jeśli Komisja Europejska wywołała ten 
temat, temat nieuporządkowania wielu sfer, i nie tylko 
ten, to znaczy, że jest coś na rzeczy. Komisja zasuge-
rowała, abyśmy podjęli decyzję, że uporządkujemy to 
od 1 stycznia 2018 r., dając nam w grudniu notyfikację 
– na posiedzeniu komisji pokazywałem, w którym 
miejscu jest to zapisane – i to z czegoś wynikało. To 
nie wynikało z tego, że Komisja – a szczególnie pań-
stwo senatorowie z Platformy pewnie o tym wiecie 
– nie chce… No, chyba ona nie chce łamania prawa 
w Polsce. No, cały czas to sugeruje.

I to jest nasze zobowiązanie. Stajemy przed taką 
sytuacją: albo przedsiębiorcy będą skarżyć gminy 
o nienależnie naliczony podatek, i będą mieć do tego 
prawo, to już się stało… Przedsiębiorcy, podkreślam: 
przedsiębiorcy. I część gmin podjęła decyzję o obni-
żeniu, o rozłożeniu w przyszłości na raty. Jeśli byłoby 
tak, że gminy mają rację, to po co niektóre gminy to 
robią? Przecież moglibyśmy uznać, że działają na 
szkodę własną, i to jeszcze przed wyborami. Tak więc 
jest coś na rzeczy. Temat jest ważki i nie twierdzę, 
że jak państwo go wywołaliście, to nie należy o tym 
rozmawiać, tylko myślę, że problem jest głębszy, nie 
jest trywialny ani zero-jedynkowy.

Dlatego też my w czerwcu… No, było też pyta-
nie o to, kiedy o tym rozmawiano z gminami. Ano 
w zeszłym roku, proszę sprawdzić: czerwiec, lipiec, 
sierpień. W momencie, kiedy był budowany, kon-
struowany budżet na 2018 r., mówiliśmy, że jesteśmy 
w trakcie negocjacji i będziemy proponować, żeby 
taki zapis wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. Proszę 
państwa, kiedy stwarzamy w zasadzie lepsze warunki 
opodatkowania podatnikom, a takimi są przedsiębior-
cy, to, zauważcie państwo, jest to dopuszczalne nawet 
w trakcie roku. Co innego, gdybyśmy od 1 stycznia 
podwyższyli podatki przedsiębiorcom, wtedy byłoby 
to złamanie zapisów konstytucyjnych. Jednak na-
szym aktem prawnym myśmy stworzyli dzisiaj pewną 
możliwość łagodnego przejścia dla tych gmin, które 

lanej, żebyśmy mogli mówić o wyciągnięciu konse-
kwencji w kontekście nadzoru budowlanego. Bardzo 
słuszne było pytanie senatorów o turbinę wodną. Ano 
właśnie, tu też mamy podział i turbina wodna nie jest 
opodatkowana w systemie elektrowni wodnych. Tak 
samo biogazownia – silnik nie jest opodatkowany. 
Ten sam, proszę państwa, jest przypadek, jeśli chodzi 
o tzw. maszyny, urządzenia w górnictwie, na dole. 
Tam gminy też chciały ściągnąć sobie podatki za tzw. 
nieruchomości, które są w wyrobiskach. I jakie mamy 
tu orzecznictwo? Takie, że to nie jest nieruchomość 
do opodatkowania, bo to jest maszyna, urządzenie, 
które nie może być tak traktowane. Proszę państwa, 
jeśli ktoś w gminach się wczytał w intencje usta-
wodawcy, to nie mógł wyciągnąć takiego wniosku, 
żeby, powiedzmy, skoczyć na turbinę i opodatkować 
ją zgodnie z ustawą o opodatkowaniu, bo myśmy nie 
zmienili ustawy o opodatkowaniu, nie wpisaliśmy 
turbiny do opodatkowania.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wojewodowie 
zakwestionowali ustawę.)

Pojawia się pytanie o to, jaki był argument, że 
niektóre gminy… Bo nie było to powszechne, to nie 
jest tak, że to wszystkie gminy. Pan przewodniczący 
pytał, mówił, że mamy tyle gmin… Ano właśnie. 
Ale czemu nie wszystkie opodatkowały te turbiny, 
tylko niektóre? I dlaczego my teraz mamy te, które 
źle zinterpretowały ustawę, wziąć…

(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Ale dlaczego panowie się śmiejecie? Czy to jest 

takie śmieszne?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Jeśli mówię żartobliwie, to się cieszę, bo śmiech 

jest elementem rozładowania pewnych emocji. To też 
jest ważne w debacie, żebyśmy mieli dystans do tego, 
co mówimy. Wtedy jest łagodniej…

(Rozmowy na sali)
(Senator Władysław Komarnicki: Pan minister 

lepiej niż premier…)
(Senator Jan Filip Libicki: Ale minister lepiej od 

premiera…)
(Senator Grzegorz Peczkis: Spokojnie, spokojnie.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 

o ciszę.)
Proszę państwa, ja na waszym miejscu po ustawie 

z 2015 r. bym się nie śmiał. Ja bym powiedział „prze-
praszam”, jeśli już mamy szczerze mówić. (Oklaski) 
I proszę bardzo, abyście nie robili… No, mogę mieć 
argumenty, które mogą się nie spodobać. Do tej pory 
ich nie używałem, bo chcę merytorycznie rozmawiać 
o ustawie.

(Rozmowy na sali)
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) I chcę też powiedzieć, że to jest zobowiązanie, 
ale też wyzwanie i ministerstwa, i Sejmu, i Senatu, 
bo musimy na bazie tej ustawy skonstruować od-
powiedź na coś, co rzeczywistość już nam przyno-
si. Są nowe technologie, nowe zjawiska i trzeba to 
obudować instytucjami, o czym już wspominałem. 
URE wyszło z nadzoru technicznego i Ministerstwo 
Środowiska musi się w to włączyć, zresztą nie tylko 
ono. Infrastruktura z planami przestrzennymi też 
musi tutaj zacząć funkcjonować. Po co? Abyśmy do 
końca roku spróbowali dobudować piętro do tego fun-
damentu, aby system OZE był ogarnięty ustawowo, 
ale i organizacyjnie, abyśmy mogli postawić cezurę: 
ci przedsiębiorcy działają prawidłowo, słusznie, a ci 
niestety wykraczają poza zakres prawny i poza zakres 
prawdziwej działalności biznesowej. I musimy rów-
nież system OZE wpisać w przestrzeń miksu energe-
tycznego, co właśnie czynimy. I dlatego definiujemy 
turbinę i skrzydła. W tej ustawie to porządkujemy, 
określamy, jak ma być definiowany nadzór budowla-
ny, jak te kwestie związane z prawem budowlanym 
są przez nas interpretowane. To już jest w tej ustawie. 
Tamta ustawa była poselska i ona nie była o OZE, ona 
była wiatrakowa. Ta z 2015 r. to jedyna ustawa o OZE, 
która została kiedykolwiek przyjęta w polskim prawie 
i jeszcze… No, kropka. To nie zostało przyjęte przez 
Komisję.

Proszę państwa, ta ustawa jest naprawdę istotna 
i chciałbym podziękować tym wszystkim setkom 
osób, które były z nami przy stole, podziękować za 
ten wysiłek, który był przez ponad rok w to wkłada-
ny. Dziękuję parlamentarzystom i państwu za to, że 
dyskutujemy o tym.

Tak jak mówiłem – i teraz to powtórzę – niektóre 
poprawki, które zaproponowali pan legislator, pan 
mecenas, i pan senator Peczkis… Był też głos pana 
reprezentującego pewne środowisko, głos w sprawie 
biogazowni. Zaproponowałem, żeby ze względu na 
to, że to nie są poprawki, które bardzo mocno zmie-
niałyby kształt tej ustawy – ale i tak ważne, cen-
ne – wprowadzić je do rozmów konsultacyjnych od 
razu po uchwaleniu tej ustawy, tak aby na jesień, na 
październik, listopad, te poprawki, które spłynęły 
już w kwietniu, w maju, w czerwcu, a także i teraz, 
uwzględnić w nowelizacji. I za takie podejście też 
jestem wdzięczny. Mamy już materiał, który musi się 
pojawić w ustawie, ale nie blokujemy spraw funda-
mentalnych, rozpoczęcia procesu aukcyjnego, a zara-
zem nie blokujemy zdefiniowania i uporządkowania tą 
ustawą kwestii związanych z odnawialnymi źródłami 
energii.

I to chciałem w tym głosie wstępnym państwu 
przekazać. Ta ustawa jest tak istotna, tak ważna, dla-
tego że ona z jednej strony te sprawy porządkuje, 
a z drugiej wreszcie wypełnia oczekiwania Komisji 
Europejskiej – wreszcie, pierwszy raz. A zobaczcie, 

mogą przegrać w sądzie. Mianowicie, jeśli w 2018 r. 
zaliczyli sobie do budżetu… A kiedy możemy wprost 
zwiększać budżet, wydatki w gminach? Wtedy, kiedy 
dajemy dodatkowe zadania. A pojawiły się dodatkowe 
zadania w budżecie gmin? Nie, nie wzrosły zada-
nia własne w gminach, a więc jak można mówić, że 
budżet państwa ma ponieść konsekwencje? Każda 
strona, przedsiębiorcy, gminy, ma prawo do sporu 
prawnego i tak to traktujmy. Pojawiło się zjawisko, że 
niektóre gminy uznały inaczej niż pozostałe, pomimo 
że myśmy od razu dawali interpretację poselskiego 
projektu, podawaliśmy, jaka jest intencja. Uznano, 
że mimo wszystko dociąży się przedsiębiorców. Nie 
polemizujmy, to się stało, teraz trzeba się z tym zmie-
rzyć. Myślę, że faktycznie jest to pewna kwestia, jest 
to pewien problem. Ale chciałbym też liczyć na zro-
zumienie co do tego, że ministerstwo, rząd nie jest 
tym, który łatwo proponuje to rozwiązanie. Jednak 
jeśli my to wprowadzimy od 2019 r., a spory sądowe 
są 2-letnie, to generalnie może się okazać, że gminy 
będą zwracać za 2 lata. Wtedy będzie duży problem 
i krzyk w nowej kadencji, kiedy mogą być nowi wło-
darze, którzy będą odpowiadać za decyzje swoich 
poprzedników.

Chciałbym też powiedzieć, że na posiedzeniu 
komisji… No, że tak łagodnie nad tym przecho-
dzono, jakbym mówił literacko… Nie, mówiłem 
dość precyzyjnie, odczytując artykuły związane 
z konstytucją, odczytując wyroki, prawny język 
zastosowałem wprost na posiedzeniu komisji, aby 
być precyzyjnym, aby uszanować skalę problemu 
i uszanować senatorów i panie senator, które py-
tały o tę kwestię. A więc nie chciałbym, żebyście 
państwo próbowali mówić, że ministerstwo, przez 
moją osobę reprezentowane, nie dokładało starań, 
aby wyjaśnić tę kwestię.

A co do szybkości uchwalania tej ustawy, to jestem 
za to bardzo państwu wdzięczny. Myślę, że jestem 
przedstawicielem nie tylko resortu, ale i środowiska, 
które jest związane z odnawialnymi źródłami energii. 
Ta ustawa jest oczekiwana od zeszłego roku, a nawet, 
można powiedzieć, od początku zeszłego roku, tyl-
ko że mieliśmy problem dotyczący właśnie tego, że 
w 2015 r. nie osiągnięto notyfikacji i musieliśmy na 
nowo skonstruować tę ustawę, przekonsultować ją 
i ustalić wszystko w Komisji Europejskiej. Dopiero 
po otrzymaniu notyfikacji mogliśmy na nowo omówić 
pewne szczegóły i wprowadzić tę ustawę pod obrady. 
I dlatego ją dzisiaj omawiamy. A w związku z tym, 
że w zeszłym roku nie było aukcji – były tylko, po-
wiedziałbym, takie próby aukcji – jest oczekiwanie, 
aby uruchomić w końcu te aukcje. I zauważcie, co my 
w tej ustawie robimy. Porządkujemy, budujemy bazę, 
żebyśmy mogli rozpocząć to już w lipcu.



109
62. posiedzenie Senatu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

roku, do końca stycznia – którą gminy pobrały i którą 
musiałyby w świetle propozycji zapisu, który państwo 
wprowadzacie, zwrócić samorządom.

I ostatnie pytanie w tej sprawie. W przyszłym ty-
godniu także jest posiedzenie Sejmu. Czyli można 
byłoby dzisiaj wprowadzić poprawki, także te, które 
nie budzą kontrowersji, bo za tydzień mógłby je Sejm 
przyjąć. Prawda? A tutaj państwo jednak dążycie do 
tego, żeby przyjąć tę ustawę bez poprawek, czyli nara-
żacie się na konflikty, które są w ogóle niepotrzebne. 
Można by je rozładować, jak się wydaje, w raczej 
prosty sposób.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Jeśli idzie o tę kwestię podatkową, to my prezen-

tujemy stanowisko, o którym wspomniałem. I pan 
senator słusznie to zauważył. No właśnie, maszt… 
My ponownie wracamy do opodatkowania masztu.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale proszę się przy-
znać, że po tej nowelizacji z 2016 r. zmieniła się cała 
filozofia opodatkowania. To było…)

Nie, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: No, tak jest.)
Nie, bo nie wprowadziliśmy do…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
Nie, bo nie było zmian do ustawy podatkowej. To 

jest istota rzeczy.
(Senator Kazimierz Kleina: To nie my…)
(Senator Grzegorz Peczkis: To nie jest dyskusja.)
I dlatego…
Panie Senatorze, ale proszę posłuchać. Ja nie 

twierdzę, że nie ma sporu jakościowego, ale zadajmy 
sobie pytanie: jeśli to było takie oczywiste, to dlacze-
go wszystkie gminy tego nie zrobiły, tylko niektóre?

(Senator Kazimierz Kleina: Większość. 
Przynajmniej nie…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, polemika potem. Niech pan zapisuje…)

Jeśli było to oczywiste, to dlaczego – proszę mi to 
powiedzieć – przedsiębiorcy wystąpili z roszczeniami 
do gmin?

Myśmy… To znaczy nie my. W projekcie posel-
skim, ze względu na pewne negatywne zjawiska 
związane z wiatrakami, wprowadzono odległość, 
zdefiniowano turbinę i skrzydła po to, żeby był nadzór 
w momencie katastrofy budowlanej – ktoś miałby za 
to odpowiadać. Chodziło o objęcie w ogóle kontrolą 
tego, co jest u góry. Przecież myśmy do tego momentu 
nie mieli w ogóle prawa tam czegokolwiek robić, bo 

jak długo wiatraki i inne odnawialne źródła funkcjo-
nują w polskiej przestrzeni gospodarczej. Pierwszy 
raz mamy ustawę, która jest w zgodzie z Brukselą i do 
której nie ma zastrzeżeń, nawet jeśli chodzi o datę 
1 stycznia 2018 r. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator 
Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Rzeczywiście na posiedzeniu komisji myśmy dużo 

i merytorycznie dyskutowali. Myślę, że nie było sporu 
co do sposobu prowadzenia tej dyskusji. Chwaliliśmy 
generalnie przepisy tej ustawy, bo niektóre rzeczywi-
ście na nowo i dobrze rozwiązują problemy, z niektó-
rych państwo się wycofujecie. Nie chcę na ten temat 
tutaj polemizować, bo to nie jest miejsce i moment na 
polemikę, także z pana wypowiedzią.

Ale rzeczywiście zwróciliśmy uwagę – i to był 
jedyny tak na dobrą sprawę problem, który nas dzieli 
– na kwestię podatku od nieruchomości naliczanego 
przez gminy. Tutaj pan minister nie ma do końca racji 
w swoim wystąpieniu, ponieważ, jak pan doskonale 
wie, do roku 2016, czyli zanim weszła nowelizacja, 
gminy rozliczały się właśnie tak prosto, czyli to był 
podatek od budowli, bez turbiny. Prawda? Czyli tak 
był rozliczany ten podatek. Dopiero nowelizacja usta-
wy, którą państwo wprowadziliście…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

…doprowadziła do tego, że zaczęto naliczać ten po-
datek tak, jak nalicza się go dzisiaj. Ja tę kwestię wyjaśnię 
jeszcze podczas wystąpienia plenarnego, żeby była jasna 
sprawa w tej materii i żeby niektórzy nie czuli się wpro-
wadzeni w błąd, bo sprawy podatkowe są dość istotne 
i nie można sobie tak lekko w tym przypadku płynąć.

A moje pytanie jest takie: jaka jest rzeczywiście… 
Teraz problem finansowy. Bo o tej sprawie wprost 
nie powiedziano. Czyli jaka jest kwota tego podatku 
naliczonego przez gminy?

I druga kwestia. Ile tego podatku już zostało wpro-
wadzone? Jest to de facto połowa – bo to jest za pół 

(sekretarz stanu G. Tobiszowski)
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) ale też uszanujcie… Bo próbuję państwu precyzyjnie 
pokazywać, z czym my się musimy zmierzyć. Jak 
mówię, nie chcę się powoływać na Brukselę, ale skoro 
podzielono te argumenty również tam, to coś jest na 
rzeczy, proszę państwa.

I oczywiście, że gdybyśmy dociągnęli… Bo 
ktoś powie: 1 stycznia 2017 r. Mogliśmy. Wtedy 
automatycznie przedsiębiorcy mieliby do nas… 
Byłby spór. W sytuacji, kiedy podaliśmy w ze-
szłym roku informację, w czerwcu, w lipcu, 
trzeba było zaniechać opodatkowania w 2018 r. 
A niektórzy, wiedząc, że taka ustawa wejdzie, 
taki przepis… Bo myśmy na konsultacjach o tym 
informowali, nawet wiele gmin do nas wystąpiło, 
proszę państwa, i dostali interpretację przepisów. 
I się wycofali. Nawet usiedli z przedsiębiorcami 
do rozmów. Poobniżano sobie opodatkowanie, roz-
łożono w czasie, a w tym roku już nie dokładano 
tego dodatkowego podatku.

I proszę sobie teraz wyobrazić, że my oddamy 
za turbinę wiatrakową. A co mają powiedzieć ci, co 
mają turbiny wodne? A co mają powiedzieć ci, co 
mają silniki w biogazowniach?

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, no, zaraz… Przed 
chwilą pan minister…)

Ale przepraszam…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
…to też są budowle. To też są budowle w świetle 

prawa budowlanego. Tylko, umówmy się, niewpro-
wadzone do ustawy podatkowej. I ktoś chciał spryt-
nie znaleźć lukę między ustawą branżową a ustawą 
podatkową. Gdybyśmy rzeczywiście nie mieli tutaj 
racji, to Ministerstwo Finansów by tego nie przepu-
ściło. A było wręcz przeciwnie: była rekomendacja 
do rozstrzygnięcia tej kwestii w tym wymiarze. I ja 
rozumiem, że mogę nie przekonać, ale prosiłbym, 
żeby uszanować…

A co do wielkości, to my na dzisiaj nie wiemy. 
Myśmy rozmawiali z gminami i proszę mi wierzyć… 
Kiedy zaczął się taki duży nacisk? No, wtedy, kiedy 
ustawa zaczęła być procedowana. A przecież my-
śmy projekt zamieścili na stronach ministerialnych 
o wiele wcześniej, jak szedł do rządu. Myśmy jesz-
cze w ostatnim momencie negocjowali pewne zapisy 
z przedstawicielami stowarzyszeń wiatrakowych, aby 
docyzelować pewne dla nich ważne kwestie, i z URE 
też jeszcze dyskutowaliśmy o tych zapisach. I dlacze-
go nie dopuściliśmy tych dodatkowych poprawek? 
Nie dlatego, że chcemy, żeby… Nie dlatego, że mamy 
w 100% rację. Tylko że skoro ponad 100 przedstawi-
cieli różnych organizacji uznało, że to jest konsen-
sus, i następnie zasugerowali oni, że już mamy takie 
zjawisko, takie zjawisko… I teraz jeśli ja przyjmę 
poprawkę tej organizacji, to czemu mam nie przyjąć 
poprawki tamtej? A jak przyjmę tę i tę poprawkę, to 

to nie było objęte żadnym nadzorem. I jak służby 
miały się przygotować do tego, skoro nie mieliśmy 
oprzyrządowania?

Intencją ustawy poselskiej było wprowadzenie 
tego instrumentu, a nie instrumentu podatkowego. 
Dlatego przedsiębiorcy zgodzili się na to obwarowa-
nie, że biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
funkcjonowania wiatraków, które przecież na polskim 
rynku już trochę funkcjonują, bez kontroli technicz-
nej. I nagle się okazało, że ktoś wpadł na fenomenalny 
pomysł: skoro mamy element budowlany u góry, to go 
dodatkowo opodatkujmy. I stąd się wzięło to zjawisko.

To samo jest w kopalniach, jeśli chodzi o maszy-
ny…

(Senator Kazimierz Kleina: To są różne rzeczy.)
Nie są.
(Senator Kazimierz Kleina: Różne.)
Turbina wodna – to samo. No, tu pan senator 

słusznie zadał pytanie… Turbina wodna też nie jest 
opodatkowana, a jest turbiną. Zauważmy, że my nagle 
chcemy zrobić wyłom w systemie dla jednego zjawi-
ska, dlatego że ktoś wpadł na pomysł, aby móc nagle 
podwyższyć sobie przychody. Ja rozumiem, że można 
szukać dodatkowych przychodów, ale wtedy się bie-
rze na siebie ryzyko. Tak jak i budżet… Tak jak rząd 
podejmuje ryzyko w związku z pewnymi decyzjami, 
tak i podejmują je wójt czy burmistrz. My żyjemy 
w gospodarce rynkowej i w sytuacji, kiedy są spory, 
to rozstrzygają je sądy. No, zauważmy, że my tutaj 
mamy spór. I ja wiem, że należy się z troską pochylić 
nad społecznościami lokalnymi, ale, przepraszam 
bardzo, to dlaczego w tym momencie ci, którzy nie 
wprowadzili wspomnianego podatku… To co my 
z nimi mamy zrobić? Państwo chcecie, żeby zwrócić 
tylko tym, którzy byli sprytni – w cudzysłowie. Panie 
Senatorze, a co zrobić z tymi, którzy nie wprowadzili 
tego opodatkowania?

(Senator Kazimierz Kleina: To proszę podać, ilu 
ich jest.)

Ale przecież nie ma poprawki. Nie ma poprawki, 
która by mówiła: no tak, ci się nie podporządkowali 
i wyinterpretowali… Intencja ustawy… To co my 
teraz mamy zrobić? Oddać im zamiast przedsiębior-
com? Zauważcie państwo, że to nie jest takie proste, 
jak państwu się wydaje.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie jest proste.)
Ja nie twierdzę, że ktoś się tak zachował w złej wie-

rze. Ale mamy problem. Dlatego myśmy to wszystko 
uporządkowali w tej ustawie. I ja nie chcę mówić, 
że państwo nie wyrażacie troski, ale też chciałbym, 
żebyście państwo nie oskarżali nas o małostkowość 
czy o brak wyobraźni. Bo gdybyśmy stali po obu 
stronach, to może tak samo byśmy rozmawiali, tylko 
jeden by mówił to, a drugi to. Ja szanuję ten inny głos, 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja może, żeby doprecyzować obszar, o którym 

dyskutujemy, miałbym do pana ministra, po wsłucha-
niu się w tę bardzo merytoryczną i ciekawą w sumie 
debatę, takie pytanie: Panie Ministrze, czy rząd ma 
orientację, na terenie ilu mniej więcej gmin w Polsce 
– na te ponad 2 tysiące 800 – są postawione wiatraki? 
I ile z nich stosuje ten – nazwijmy to tak, jak pan 
minister to określił – sprytny sposób opodatkowania, 
a ile nie stosuje? Może to by nam pozwoliło spojrzeć 
globalnie na ten problem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze panią senator Sztark poprosimy. Wtedy 

będą 3 pytania.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja będę kontynuowała wypowiedź czy też pyta-

nie pana senatora Jackowskiego, albowiem pochodzę 
właśnie z takiego okręgu wyborczego nad morzem, 
gdzie, jak wiadomo, tych wiatraków jest po prostu 
mnóstwo. I akurat te gminy, o których mówię, pobrały 
już te podatki, i to w dużej wysokości – 40% całości 
budżetu. Panie Ministrze, stąd moja troska i stąd moje 
pytanie. Oczywiście można powiedzieć, że zrobiły 
tak, wiedząc doskonale, jakie będą konsekwencje. 
Ale nie.

I proszę mi powiedzieć, czy rząd przewidział… Bo 
w dniu wczorajszym zostało powiedziane wyraźnie 
podczas posiedzenia komisji – mówili o tym m.in. 
koledzy – że gminy nie pobierały… czy też nie wpły-
wały na konto gmin podatki od nieruchomości od 
przedsiębiorców. A ja panu mówię, Panie Ministrze, 
że wpłynęły. I co teraz z tymi gminami? One nie są 
w stanie w tej chwili zredukować kosztów i wypłacać, 
tak jak państwo proponujecie, ratalnie tych pieniędzy. 
I po prostu grozi tym gminom upadłość albo zarząd 
komisaryczny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo na to odpowie-

dzieć.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to jest relacja: 

miks energetyczny, węgiel i OZE. Istotą tej ustawy, 
jednym z elementów, jest m.in. to, abyśmy umieli 

będę musiał pozmieniać inne zapisy. Ale w taki spo-
sób nigdy byśmy tej ustawy nie wprowadzili.

Powiem szczerze, była to decyzja, kiedy mi po-
wierzono prowadzenie tej ustawy… To było trochę 
związane z moją decyzją. Uznałem, że jeśli nie bę-
dzie w trakcie postępowania legislacyjnego poprawek, 
które rzeczywiście naprawiałyby jakąś lukę, której 
myśmy nie zauważyli, to będę prosił wszystkich, 
abyśmy to wprowadzili w nowej ustawie, która… 
Konsultacje rozpoczniemy zaraz po uchwaleniu tej 
ustawy. Ktoś mógłby powiedzieć: no, Panie, to jak 
wy procedujecie? Ano właśnie, jak ktoś zna istotę 
odnawialnych źródeł energii, to wie, że to jest słuszne, 
bo tu mamy całą gamę zjawisk – nie tylko wiatraki, 
ale i biogazownie oraz elektrownie wiatrowe – któ-
re musimy zacząć ogarniać. Myślę, że w listopadzie 
również powinniśmy się spotkać. I to będzie kolejne 
posunięcie, abyśmy dobrze wypracowali w przepi-
sach ten system w Polsce.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie takiej dość ogól-

nej natury: czy korekta tej ustawy dotycząca porusza-
nych tutaj kwestii jest jednocześnie jakimś krokiem 
w kierunku zmiany polityki energetycznej, czyli bę-
dzie to zmierzało w stronę podkreślenia w przyszło-
ści roli odnawialnych źródeł energii kosztem starej, 
tradycyjnej energetyki opartej na węglu? I czy to za-
hamuje budowę elektrowni w Ostrołęce i ewentualnie 
budowę elektrowni atomowej? Patrząc na to, co się 
dzieje – choćby za naszą zachodnią granicą, gdzie 
Niemcy w ciągu najbliższych 5 lat zamkną wszystkie 
elektrownie atomowe i gdzie koszt energii odnawial-
nej jest już niższy niż koszt energii atomowej – pytam, 
czy to jest też jakiś krok w tę stronę. To po pierwsze.

A po drugie, jakie straty poniósł budżet państwa 
z tytułu zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej 
przez ustawę o OZE z 2016 r.? Bo my wiemy dosko-
nale, że inwestycje w tym zakresie zostały zahamo-
wane i są także z tego tytułu straty budżetu państwa. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze, Panie Ministrze, poprosimy o następne 

pytanie.
Pan senator Jackowski. Proszę.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) je, nie ma energii ze źródeł odnawialnych, dociskamy 
energetykę konwencjonalną. Dlatego jest rynek mocy, 
sprawiający, że mamy dzisiaj finansowanie na ener-
getykę konwencjonalną, która w jakiś sposób daje 
przestrzeń tej odnawialnej. I myślę, że to jest istota 
rozmowy u nas, w Polsce, żeby pokazać, że te dwie 
energetyki są ze sobą powiązane. W Niemczech to 
wychodzi genialnie: węgiel brunatny i źródła odna-
wialne. Skoro Niemcy, którzy mają to przećwiczone, 
lansują tę symbiozę z węglem brunatnym, to musimy 
się przypatrzeć temu, dlaczego tak jest, i nie wylewać 
dziecka z kąpielą w Polsce i nie powodować, że OZE 
to jest coś ważniejszego od węgla, a węgiel od OZE 
nie. Tu jest symbioza.

Dziękuję, Panie Senatorze, naprawdę dziękuję za 
pytanie o to, bo nie zawsze jest możliwość o tym 
powiedzieć. I m.in. ta ustawa… Często rozmawiamy 
o węglu, bo tu jest kwestia restrukturyzacji, a o źró-
dłach odnawialnych mówimy też w tym kontekście, 
że mamy pewne parametry do wypełnienia. Ale po co 
porządkujemy energetykę odnawialną? Porządkujemy 
ją po to, aby była również pewna przewidywalność 
w inwestycjach w energetyce odnawialnej, jednak 
nie tylko wiatrowej i tej związanej ze słońcem, bo 
chodzi również o biogazownie, elektrownie wodne 
i nie tylko. Tak że to chciałem przekazać, bo myślę, 
że jest to bardzo ważne wywołanie tematu.

Jeśli chodzi o gminy, to nie mamy, Panie Senatorze, 
bo zbieramy informacje… Przyznam się, że tego 
nie mamy, bo gminy zasygnalizowały nam w tym 
ostatnim okresie skalę problemu i mamy rozbieżne 
informacje. I nie jest istotne to, że mamy informacje 
z jednej gminy, bo musimy mieć skalę. Powiem tak: 
nawet rozmawialiśmy dzisiaj… Bo ten problem czu-
jemy, to nie jest tak, że my go nie zauważamy, tylko 
że jesteśmy też trochę między młotem a kowadłem, 
my znaleźliśmy się pośrodku: jak będziemy wspierać 
gminy, to przedsiębiorcy staną na sztorc, a jak będzie-
my tylko ich wspierać, to gminy mogą się sprzeciwić. 
Dlatego próbowaliśmy to wyważyć. I to, że podzielo-
no to w Brukseli… Wydaje mi się, że chyba ta droga 
jest racjonalna i logiczna. Stąd my, mając, jak myślę, 
bardzo dobrą relację jak na razie – i za to też jestem 
wdzięczny – z różnymi organizacjami reprezentu-
jącymi inwestorów, chcemy zaproponować pewne 
autorytety. Chcemy, żeby tam, gdzie rzeczywiście 
pobrano podatki, nie dochodziło ad hoc do wypła-
cenia, żeby rozłożyć to w czasie, nawet na ileś tam 
lat, i dać możliwość zaliczenia na poczet przyszłych 
podatków tego, co już naliczono.

Pani legislator rzeczywiście ma rację. W nie-
których gminach może to być duży problem. 
Zasygnalizowano nam to. Dzisiaj próbujemy to zja-
wisko badać, bo niektóre gminy zaczęły poza nami 
rozmawiać z przedsiębiorcami, niezależnie od nas. 
Coś było w kwietniu i w maju nagle się zmieniło. 

spełnić uwarunkowania, które mamy wypełnić do 
2021–2022, jeśli chodzi o parametry procentowe 
udziału odnawialnej energii w naszym systemie.

Ale chcę zwrócić państwa uwagę na jedno zjawi-
sko. My często przedstawiamy sprawę tak: konwen-
cjonalna energia kontra odnawialna. Ja jednak myślę, 
że to jest dobry moment po temu – bo mamy sesję 
COP u siebie – żeby zobaczyć, co się dzieje u sąsiada. 
To, że nasi sąsiedzi zamknęli kopalnie, nie znaczy, 
że nie kupują węgla, i to węgla brunatnego, i go nie 
zużywają, a więc są emitentami CO2, i nie tylko, i to 
w zdecydowanie większej mierze niż my. By OZE 
mogło funkcjonować w systemie, musi być energe-
tyka konwencjonalna. To jest partnerstwo. I myślę, że 
to jest bardzo istotne – i bardzo dziękuję za pytanie 
w tej sprawie. Bo my często próbujemy pokazywać to 
tak: albo elektrownie węglowe, albo OZE. A, proszę 
państwa, zastanówmy się: czy w Polsce zawsze wieje?

(Głos z sali: No ale…)
Ale proszę posłuchać. Przecież, proszę państwa, 

my mamy badania. Faktycznie najbardziej wieje nad 
morzem, ale niekoniecznie zawsze. Na Bałtyku świet-
nie wieje, zresztą mamy pewien plan na offshore…

(Senator Zbigniew Cichoń: I w górach.)
Jeszcze na Podhalu, to prawda, tak. Ale są rejony, 

bym powiedział, z takim lekkim wiaterkiem. I teraz, 
proszę państwa, zobaczcie, co się dzieje. Rośnie u nas 
zamożność mieszkańców – i słusznie, Bogu dzięki. 
I co się dzieje w lecie? Klimatyzatory, innego rodzaju 
sprzęt domowy – to wszystko sprawia, że my, proszę 
państwa, nawet musimy zastanowić się, kiedy teraz 
remonty wykonywać, bo my nie możemy wyłączać 
w lecie energii, gdyż ona jest bardziej potrzebna niż 
w zimie.

(Senator Marian Poślednik: Ale jest słońce.)
No ale przecież nie zawsze świeci. No, Kochani, 

przecież żyjemy w Polsce i widzimy, że są chmury. 
No, na miły Bóg…

Energia odnawialna musi być szersza niż tylko 
z wiatru i słońca, bo nie jesteśmy ani Grecją, ani 
Hiszpanią – a oni też mają takie inne zjawiska. I, 
proszę państwa, w momencie, kiedy nie wieje, kiedy 
nie ma słońca, ktoś musi tę energię dać, żeby nie było 
przestoju. I to jest albo gaz, albo węgiel, albo ener-
getyka jądrowa. My mówimy o systemie, o miksie 
i to jest kluczowe dla Polski. Nie może to być tylko 
energetyka węglowa, nie może to być tylko jądrówka, 
nie może to być tylko energetyka gazowa i nie może to 
być tylko energetyka odnawialna. Nawet gdyby nam 
Unia nie kazała, to pragmatyka, racja stanu Polski, 
bezpieczeństwo energetyczne, nasze parametry i to, 
cośmy zastali po poprzednikach, wskazują, że mu-
simy – i dlatego nazywamy to miksem – tak zrobić, 
żebyśmy mieli w miarę płynne przejście: jak nie wie-
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) i niepodatkowe jednocześnie. Kto ten bubel wypro-
dukował? Gminy? Chyba nie.

Jeżeli ma pan świadomość, że zostało tu wypro-
dukowane prawo, które jest bublem i które może być 
odczytywane jako prawo podatkowe oraz jako prawo 
niepodatkowe… Kto powinien ponosić za to konse-
kwencje?

Straszy pan, mówiąc, że gminy, które były sprytne 
i pobrały podatek, zrobiły źle?

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

Panie Ministrze, jeżeli byłbym radnym gminy 
i mój wójt nie pobrałby podatku, a wójt sąsiedniej 
gminy by go pobrał, to ja bym swojego wójta oskarżył 
o niegospodarność i miałbym rację.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tu ciągle nie 
ma pytania, Panie Senatorze.)

Proszę powiedzieć, kto powinien ponosić odpo-
wiedzialność za złe prawo, które przez jednych od-
czytywane jest jako prawo podatkowe, a przez dru-
gich – jako prawo niepodatkowe?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, krótkie pytanie dotyczące pro-

blemu sporu. Myślę, że chyba wszyscy widzimy, że 
kwestia całego projektu ustawy nie budzi kontrower-
sji. Jest to kwestia podatkowa i finansów gminy.

Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć jedno. 
Jeżeli sądy orzekną, że racja jest po stronie gmin, to 
czy zadeklaruje pan, że pan zwróci gminom koszty 
za 2018 r., czy nie? Niezawisły sąd, tak jak pan po-
wiedział, orzeka, że racja jest po stronie gminy. I co 
wtedy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jako trzeci pan senator Kleina.
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! W dyskusji 

spróbuję odnieść się do pańskich interpretacji podat-
kowych. Wydaje mi się, że jest tu pewien błąd, który 
pan popełnia. Prawo dotyczące opodatkowania wia-
traków, to sprzed nowelizacji z 2016 r., chyba nie było 
do końca jasne, ale uznawane było za jednoznaczne 
i na podstawie tych przepisów gminy opodatkowy-
wały wiatraki tak, jak tutaj mówimy, czyli tylko za 
część tej budowli. Gminy oczywiście wcześniej się 
domagały… One uważały, że cały wiatrak jest bu-

My musimy ustalić, jaka jest skala tego zjawiska. 
Rzeczywiście bardziej chcieliśmy uporządkować 
system prawny, zbudować pewne oprzyrządowanie 
i nie zostawiać tego problemu. Do negocjacji w lip-
cu chcieliśmy doprosić również przedsiębiorców. 
Chcielibyśmy, aby oni to uszanowali i nie zaskarżali 
tego w zakresie roku 2017. To też, proszę państwa, 
jest istotne.

Myśmy tu, że tak powiem, dali rok 2019. Zauważcie 
państwo, że zaskarżenie jest dwuletnie. Ze względu 
na to, że krakowskim targiem stanęło na roku 2018, 
chcemy zaapelować i przekonać, żeby nie występo-
wano z roszczeniami za 2017 r.

Proszę państwa, musicie państwo wziąć pod uwa-
gę… A co się wydarzy, jak my damy 2019 r., a sąd 
rozstrzygnie, że gminy nie miały racji? Państwo tego 
nie zakładacie.

(Senator Kazimierz Kleina: Gminy zwracają pie-
niądze, jeżeli jest wyrok. To jest proste postępowa-
nie…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze!)

Odpowiadając pani senator…
(Senator Kazimierz Kleina: To jest proste.)
Ja odpowiadam pani senator. Jak sąd tak powie, 

to gmina może upaść.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie upadnie.)
Ale ja tylko odpowiadam pani senator, która posta-

wiła taką tezę. Ja nie twierdzę, że ona jest zła, tylko 
pokazuję państwu problem, odnosząc się do pewnych 
tez, które państwo sformułowali. Bo jest taki problem. 
To nie jest tak, że go nie ma. Teraz trzeba roztropnie 
i mądrze przewidywać, co może się stać w przyszło-
ści, i próbować ten temat w jakiś sposób ogarnąć. Bo 
my chcielibyśmy być dzisiaj dobrymi Mikołajami, 
a potem nagle się okaże, że usłyszę: Panie Ministrze, 
to wy rządzicie i to wy mogliście zaproponować sto-
sowne rozwiązania. I dlatego my je proponujemy, 
polemizując i szanując państwa troskę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytania zadaje pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, pańska skomplikowana egzegeza 

dotycząca prawa, które, według pana, nie jest prawem 
podatkowym, a które gminy odczytały jako prawo po-
datkowe, świadczy tylko o jednym – o tym, że to pra-
wo jest skopane. Ono jest po prostu złe. Wykorzystuję 
tu słowo „egzegeza”, bo egzegeza dotyczy general-
nie tekstów świętych, a prawo podatkowe jest święte 
i nie może być odczytywane jako prawo podatkowe 
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(senator K. Kleina) strzygnąć kwestię inwestycji offshore. Chodzi o to, że-
byśmy mogli elastycznie i sprawnie wprowadzić energię 
z jednej i z drugiej inwestycji w system. Dlatego taką 
kolejność na dzisiaj przewidzieliśmy. Są również pro-
wadzone rozmowy… Nasze podmioty energetyczne, ale 
nie tylko, bo także, jak wiemy, podmioty zagraniczne, 
rozważają zaangażowanie… To nas też cieszy, bo to za-
interesowanie spowoduje, że nie powinniśmy mieć pro-
blemu z realizacją. Jak mówię, taką kolejność na dzisiaj 
sobie przygotowaliśmy – zresztą minister Tchórzewski 
o tym wspominał – bowiem my potrzebujemy w naszym 
systemie… Mamy już to rozpisane, jeśli chodzi o energię 
konwencjonalną, mamy to już rozpisane, jeśli chodzi 
o udział gazu – Dolna Odra. OZE teraz porządkujemy. 
Do tego wszystkiego potrzebne jest to, żebyśmy umieli 
uchwycić wzrost zapotrzebowania na energię, który jest 
większy niż w poprzednich latach. Wiemy, jakie kotły 
energetyczne z systemu wylecą, bo nie spełnią pewnych 
parametrów. I to trzeba będzie uzupełnić. W pewnych 
obszarach próbowaliśmy sobie rozpisać w tym naszym 
miksie energetycznym… Wewnątrz, w resorcie analizu-
jemy program energetyczny, który to obejmuje, bo chcie-
libyśmy, aby to się spinało, aby ten dokument też to…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale, Panie Ministrze, 
o wiatraki na morzu pytałem.)

Już przechodzę do tego. Wiatraki na morzu są 
w tym przewidywane jako element systemu, tylko że 
w kolejnych akordach. A akordem kolejnym, po OZE, 
bez inwestycji offshore, bo offshore się tu mieści… 
My tworzymy warunki do wprowadzenia wiatraków 
na morze, tak żeby mieć pewne możliwości, żeby 
potem nie dyskutować o oprzyrządowaniu prawnym, 
ale już o rozpoczęciu inwestycji. Czyli tak: najpierw 
jądrówka, rozstrzygnięcia w sprawie jądrówki, de-
cyzje o rozpoczęciu przedsięwzięcia, a następnie 
odnawialna. Na dzisiaj takie jest nasze stanowisko.

(Senator Kazimierz Kleina: Zmieniana była ko-
lejność…)

Nie, nie, Panie Senatorze. Myśmy jako minister-
stwo nie zmienili kolejności, bo myśmy nigdy nie…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale…)
Panie Senatorze, my śledzimy wypowiedzi…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja to śledzę bardzo 

dobrze.)
Panie Senatorze, możemy przedłożyć nasze anali-

zy wypowiedzi ekspertów. Eksperci sugerują, żeby-
śmy zmienili kolejność. Jednak, jak mówię, stanowi-
sko ministerstwa na dzisiaj jest takie, o jakim mówił 
niedawno pan minister Tchórzewski. Jeśli decyzja 
ministra będzie inna, to na pewno o tym zakomu-
nikuję, ale dzisiaj mamy taki cykl zdarzeń. A to, że 
w przestrzeni publicznej faktycznie rozpoczęła się 
pewna dyskusja o tym, abyśmy zastanowili się nad 
zmianą kolejności, to prawda. Pan senator ma rację, 
taka dyskusja się rozpoczęła, my się w nią wsłuchu-
jemy, ale na razie nie zmieniliśmy stanowiska w tej 

dowlą, ale w sądach przegrywały takie sprawy. Po 
nowelizacji z 2016 r. gminy naliczały podatek już 
według tych nowych przepisów prawa, a jak przedsię-
biorcy się odwoływali – przykład: gmina Kobylnica 
w województwie pomorskim – to sprawy przegrywali 
i musieli płacić podatek według tych nowych przepi-
sów, które obowiązują od 2016 r. To jest komentarz 
do pytania…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie.)
A pytanie jest takie: czy Ministerstwo Finansów posia-

da pełną informację – a jeżeli nie posiada na dzisiaj, to czy 
nie może w krótkim czasie, nawet w ciągu jednego dnia, 
ze względu na system informatyczny dotyczący budżetu 
gmin, który łączy gminy z Ministerstwem Finansów, jej 
otrzymać – na temat tego, które gminy pobierają podatek 
od budowli wiatrakowych, a które nie pobierają itd.? My 
na ten temat mówimy już od poprzedniego posiedzenia. 
Wydaje się, że taką bardzo precyzyjną informację można 
uzyskać i można podać, które gminy pobierają dzisiaj 
podatek i które podatku nie pobierają.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Ministrze…)

To jest jedno pytanie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: A, jeszcze 

jedno.)
I drugie pytanie, bardzo precyzyjne i nie wymaga 

długiego komentarza, tylko prostej odpowiedzi. Ta 
ustawa daje pewne możliwości dotyczące rozwoju 
systemu wiatraków na morzu. Ona rzeczywiście jest 
pod tym względem postępem w stosunku do prawa 
z roku 2015 i 2016. Pan minister powiedział w swoim 
wystąpieniu, że macie pewien pomysł – poza tym za-
pisem, który już jest w tej ustawie – jak ten program 
wiatraków na morzu rozwinąć. Czy mógłby pan nam 
to przybliżyć? Ta ustawa daje takie możliwości, a np. 
Polska Grupa Energetyczna przymierza się do dużych 
inwestycji właśnie na morzu. Wydaje się, że te prze-
pisy temu służą. Jak to w praktyce będzie wyglądało?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Może rozpocznę od pytania pana senatora. Jeśli 

chodzi o offshore, to my na dzisiaj jako Ministerstwo 
Energii mamy stanowisko takie: chcielibyśmy rozstrzy-
gnąć w tym roku kwestię elektrowni jądrowej, bo mamy 
już przygotowane pewne propozycje, jeśli chodzi o lo-
kalizację – nie jest tajemnicą, że bierzemy pod uwagę 
północne części Polski – a następnie chcielibyśmy roz-
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) No, proszę wybaczyć, ale nie jestem w stanie po-
wiedzieć ex cathedra, że przewidzę, co stwierdzi sąd. 
Możemy jedynie zbliżać się do tego, bo mamy różne-
go rodzaju ekspertyzy, którymi się posiłkowaliśmy. 
Próbowaliśmy ten zapis, może nie najszczęśliwszy… 
Ale jest pytanie, czy wobec tych uwarunkowań może 
być inny, lepszy, proszę państwa, bo nie zawsze coś 
jest takie, że możemy o tym powiedzieć: tak ma być. 
Niekiedy złożoność problemu jest taka, że właściwie 
cokolwiek zrobimy, to zawsze będzie niedosyt i nie 
do końca będziemy do tego przekonani. I tu mamy 
takie właśnie zjawisko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan nie odpowiedział mi jed-

noznacznie na pytanie związane z korektą polityki. 
W moim okręgu wyborczym jest udokumentowane 
złoże węgla brunatnego, Krobia – Miejska Górka, 
i w związku z tym od iluś lat jest tam duży problem 
dotyczący ewentualnej budowy kopalni węgla bru-
natnego. W związku z tym mam bardzo konkretne 
pytanie: czy będziemy jeszcze w Polsce budować 
elektrownie oparte na węglu brunatnym czy kamien-
nym? Pytam o to, bo pan minister Tchórzewski się 
wypowiedział, że ostatnią elektrownią na węgiel 
będzie Elektrownia Ostrołęka. I czy gdziekolwiek 
w Europie – mówię o Unii Europejskiej – są budowane 
nowe elektrownie oparte na węglu brunatnym lub wę-
glu kamiennym? Bo to, że Niemcy eksploatują elek-
trownie węgla brunatnego, to jest oczywiste, i będą 
je eksploatować do wyczerpania złóż, ale tam ilość 
energii produkowanej z węgla systematycznie spada 
na korzyść energii odnawialnej. Zabezpieczeniem na 
taką ewentualność, że nie będzie świeciło słońce i nie 
będzie wiał wiatr, są lokalne systemy energetyczne, 
których uzupełnieniem i gwarantem dostaw energii są 
budowane lokalne elektrownie gazowe. To jest system 
rozproszonej energetyki, kierunek, w którym idzie 
Europa Zachodnia. Myślę, że my też powinniśmy jak 
najszybciej taki kurs obrać. W związku z tym pytam, 
czy będzie jeszcze budowana jakakolwiek elektrow-
nia oparta na węglu w naszym kraju. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan tu mówił o miksie energetycz-

nym, powoływał się pan na przykład niemiecki, mówił 

kwestii, co nie znaczy, że nie jesteśmy otwarci na 
argumenty. Tak że chciałem powiedzieć, jaki jest stan 
faktyczny na dzisiaj.

Co do wyroku sądowego, Panie Senatorze… Proszę 
państwa, jeśli chodzi o wyrok sądowy, to trudno jest 
na każdym etapie… No, nie znam nikogo, kto by ex 
cathedra powiedział, że jest pewny, jaki będzie wyrok.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale są takie wyroki, 
no są.)

(Rozmowy na sali)
Ale, proszę państwa…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 

mówić ministrowi.)
Proszę państwa, chcę państwu powiedzieć, że gdy-

byśmy mieli czytelność w tej kwestii, to wierzcie 
nam, naprawdę byłoby nam zdecydowanie łatwiej 
konstruować akt prawny. Proszę państwa, uczciwie 
mówię, próbowałem naprawdę dogłębnie przedstawić 
historię problemu. Zauważcie państwo, że jesteśmy 
między przedsiębiorcami a gminą. My nie możemy 
nie widzieć, że są dwie strony. Ja nie chcę tu czegoś 
cyzelować i twierdzić, że taki czy siaki wójt zrobił 
błąd, zrobił coś źle. Jednak zauważcie państwo, że 
myśmy nie zmienili ustawy podatkowej.

Co do tego, o czym tutaj była mowa, o czym mówił 
pan senator, że ja kogoś straszę… Ja nikogo nie straszę, 
bo mnie nie chodzi o straszenie, mnie chodzi o roz-
wiązanie problemu, który jest jak węzeł gordyjski, jak 
wyrywanie zębów. To nie jest czymś miłym ani sympa-
tycznym, ale trzeba ten problem rozwiązać. Zauważcie 
państwo, że nie staram się konstruować retorycznych 
sformułowań, tylko uczciwie państwu mówię o tym, 
jaki mamy problem i z czym musimy się zmierzyć. Jeśli 
my przyjmiemy to rozstrzygnięcie dotyczące 1 stycznia, 
to, zauważcie państwo, będzie to wyzwanie. I my chce-
my włączyć się też tutaj organizacyjnie, żeby w pewien 
sposób, korzystając z autorytetu ministerstwa, pomóc 
gminom łagodnie rozwiązać pewne sprawy.

Jednak prawdą jest to, co mówiłem na początku. 
Zauważcie państwo, że nas wszystkich – ja tu nie chcę 
nikogo krytykować – rzeczywistość wyprzedziła. 
No, tak to jest. OZE jest nową gałęzią gospodarki, 
której myśmy do tej pory nie porządkowali. Proszę 
państwa, my nawet będziemy musieli, jak sami zoba-
czycie, przygotować osoby, które w ramach nadzoru 
technicznego będą wyznaczone do stosownej oceny 
sprzętu technicznego. Zauważcie państwo, że to dzi-
siaj stoi. A im dłużej to stoi, tym częściej są pewne 
zjawiska techniczne, które będą oddziaływać. I zo-
baczcie państwo, że my do tej pory nie mamy w tej 
kwestii żadnych rozwiązań. Tak więc my próbujemy 
to, że tak powiem, złapać od strony przepisów, ale też 
od strony instytucji.
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(senator J.F. Libicki) Senator Piotr Florek:

Ja wrócę, Panie Ministrze, do opodatkowania 
obiektów budowlanych, bo obiekty budowlane… Tu 
są te 2%, sprawa jest jasna. Ale odszukałem steno-
gram z naszego posiedzenia z 2016 r. Uczestniczył 
w nim wówczas pan minister infrastruktury Tomasz 
Żuchowski, zresztą już chyba nie jest ministrem. 
Wtedy obiecał nam, że w listopadzie 2017 r. będzie 
kodeks budowlany, mówił o planach zagospodaro-
wania przestrzennego, ale to już tak na marginesie, 
skoro go już nie ma, to nie ma, no, można obiecać.

Wówczas definicja, którą omawialiśmy na tej sali… 
To było tak, że oczywiście poprzednicy zrobili źle, 
bo fundament i maszt to jest tylko obiekt budowlany. 
W związku z tym pan minister mówił, mogę to przy-
wołać, że również ta turbina, ta część, to wszystko ra-
zem, w całości składa się na obiekt budowlany. Tak dys-
kutowaliśmy i wyszło na to, że obiekt budowlany to jest 
całość, a nie – tak jak ustalili poprzednicy, którzy źle to 
zrobili – tylko fundament i tylko maszt. Zatem zosta-
ło to jasno zdefiniowane. Pytaliśmy również o skutki 
finansowe, o to, jakie z tego tytułu będzie opodatko-
wanie, mówiliśmy, że pan minister powinien się jasno 
wypowiedzieć w tym względzie, żeby nie było żad-
nych wątpliwości. O to wszystko pytaliśmy. Niestety, 
odpowiedzi nie dostaliśmy. Wyszliśmy z przekona-
niem, tak jak wszyscy, że obiekt budowlany został tak 
zdefiniowany, że jest to również… W związku z tym 
nie ma co się dziwić, że gminy naliczają podatek, bo 
gdyby nie naliczały… To jest odpowiedzialność wójta, 
burmistrza, tak jak tu już mój kolega powiedział. Więc 
coś mi się tu nie zgadza, Panie Ministrze, gdy zesta-
wiam to, co mówi pan, z tym, co mówił pan minister 
Żuchowski 2 lata temu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, to była ostatnia seria pytań. 

Proszę o odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Jeśli chodzi o pytania senatora Peczkisa, to może, 

jak pan senator pozwoli, odpowiedzielibyśmy na pi-
śmie.

(Senator Grzegorz Peczkis: Tak, na piśmie.)
Chodzi o te wykresy i te zestawienia…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Taka była 

propozycja.)
(Senator Grzegorz Peczkis: Tak, tak, na piśmie.)
…a chciałbym być w miarę precyzyjny.
(Senator Grażyna Sztark: Wykresy muszą być na 

piśmie.)

pan o tym, że Niemcy uzupełniają sobie ten system rów-
nież z tych źródeł. To jest prawda, ale w sposób znaczący 
przesuwają się w kierunku energii odnawialnej, tzn. 
źródeł energii odnawialnej jest coraz więcej, a źródeł 
konwencjonalnych jest coraz mniej. Czy w związku 
z tym, że pan się powołuje na przykład niemiecki, mo-
żemy myśleć, że jednak generalnie będziemy szli w tę 
stronę, czy też powołuje się pan na ten przykład, ale my 
idziemy w stronę przeciwną? To jest rzecz pierwsza.

Rzecz druga. Chciałbym powiedzieć tak: ja dzię-
kuję za dzisiejszą merytoryczną rozmowę. Być może 
to dla pana będzie pocałunek śmierci, ale życzył-
bym sobie, żeby wczorajsza rozmowa z premierem 
Morawieckim miała taki kształt, jaki ma nasza dzisiaj. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Ja mam 3 pytania i uprzejmie proszę o odpowiedź 

na piśmie, bo odpowiedź na nie wykracza poza moż-
liwość ustnego…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę sfor-
mułować. Pan minister odpowie na piśmie.)

Pierwsza sprawa. Uprzejmie proszę o przedstawie-
nie wykresów godzinowych za luty dla 3 największych 
dostawców energii odnawialnej w Polsce. Mówię 
o energii wiatrowej. Chodzi mi nie tyle o dostawców, 
bo to jest tajne, ile o Polskie Sieci Energetyczne, bo 
to jest jawne.

Druga sprawa. Uprzejmie proszę o przedstawienie 
właśnie dla tych 3 największych, jaka jest prognoza 
dobowa na jakim etapie prognozowania. Ile procent 
jesteśmy w stanie wyprognozować dobowo naprzód?

I trzecia sprawa. Uprzejmie proszę o wykaz pro-
dukcji energii elektrycznej z biomasy – to jest naj-
większy w zakresie OZE czynnik produkcji odna-
wialnej w Polsce – wykaz, gdzie i ile produkujemy 
z biomasy stałej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To są pytania z prośbą o odpowiedź na piśmie, 

więc do odpowiedzi na dzisiaj będzie jeszcze tylko 
pytanie pana senatora Florka i na tym zakończymy 
pytania.

(Senator Piotr Florek: Tak jest.)
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękujemy.)
Nikt więcej się nie zapisał.
Proszę.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) które nam przesyłają. Zauważcie państwo, że jak się 
pojawia duży import węgla kamiennego, to znaczy, że 
jest rynek na ten węgiel. Jak jest rynek, to jest biznes. 
Jak jest biznes, to znaczy, że jest potrzeba. Stąd też 
myślę, że – nie chcę mówić o jakiejś wyjątkowej spe-
cyfice Polski, choć ona jednak jest – jeśli my możemy 
spowodować, sprawić, że się na tym wzbogacimy, 
i państwo, i przedsiębiorcy, bo umiemy zarządzać 
w sektorze węgla kamiennego, umiemy wydobywać, 
umiemy węgiel przerabiać, umiemy coraz lepiej go 
wykorzystywać… Niedługo państwo otrzymacie coś, 
o co pytaliście mnie państwo bodajże rok temu – usta-
wę o jakości paliw, która spowoduje, że wyrzucimy 
złe gatunki węgla z polskiego rynku, co jest oczywi-
ście dobrym rozwiązaniem. 

Okazuje się, że my musimy rozstrzygnąć w ciągu 
właściwie roku, do 2019 r. – mając dzisiaj zdiagnozo-
wane te aktywa, czyli mając te kopalnie, które udało 
nam się zrestrukturyzować, i mając analizy, jakie 
mają złoża, jakie są inwestycje na powierzchni, a więc 
jakie będziemy mieć koszty ze względu na wydoby-
wanie węgla, jeśli chodzi o szkody górnicze, ba, jak 
się będzie rozwijać zagłębie lubelskie, jaki jest jego 
potencjał – czy my jesteśmy w stanie zabezpieczyć 
płynność i stabilność dostaw do naszych elektrow-
ni, tych, które są, i tych, które mamy w planie, jeśli 
chodzi np. o Ostrołękę. I wydaje nam się, mamy dużą 
pewność, że jest nam potrzebna, nawet z powodów 
ekonomicznych, budowa jednej kopalni węgla ener-
getycznego, aby wypełnić to zapotrzebowanie. A ono 
dzisiaj… Patrząc na zeszły rok, widzimy, że wpłynęło 
węgla na poziomie 15 milionów ton. Jak mówię, to 
jest moja troska, przyznaję się do tego, że musimy też 
zająć się tym, dlaczego tak się stało. I nawet z punktu 
widzenia gospodarności państwa… Zauważcie, skoro 
wjeżdża tyle węgla, to jest to biznes. To znaczy, że 
warto zastanowić się nad tym: skoro mamy nasze 
złoża węgla, a one będą mieć zbyt, to czy nie powinni-
śmy zaniechać wydobywania w trudnych warunkach 
w obecnych kopalniach, a zbudować nowy szyb czy 
nową kopalnię tam, gdzie będzie łatwiejszy dostęp do 
węgla. I to będziemy rozstrzygać do przyszłego roku.

Jeśli zaś chodzi o węgiel koksowy, to tu mamy 
zjawisko troszkę inne, ale dla nas bardzo istotne. Bo 
„Jastrzębska”, jak wiecie, korzysta na rencie cenowej, 
która teraz jest dość ciekawa i to się jeszcze trochę 
będzie utrzymywało, ale wiemy, że mamy okresy 
koniunktury, lekko nam zejdzie, stąd… No, nie czas 
teraz o tym mówić, powiem tylko, że zbudowaliśmy 
poduszkę finansową na 1,5 miliarda na czasy chude, 
aby w momencie, kiedy cena trochę spadnie, móc 
przejść suchą nogą. I pojawia się, proszę państwa, 
taka sytuacja, że mamy więcej zamówień na węgiel 
koksowy, aniżeli możemy wydobyć. Wydaje się, że 
z tych kopalń, które dzisiaj mamy, z dostępności złóż, 
wyciskamy praktycznie prawie wszystko, co możemy, 

Jeśli chodzi o kwestię węgla brunatnego, bo było 
takie pytanie pana senatora, to my dzisiaj przewiduje-
my odkrywkę Złoczew, to jest to, co mamy w planie. 
A pozostałe… Jeśli chodzi o złoża, to Ministerstwo 
Środowiska obecnie przygotowuje duży dokument 
na temat rezerwy surowcowej. W tej rezerwie su-
rowcowej są nie tylko węgiel kamienny, brunatny, ale 
i wiele innych surowców. I to pozostaje w tej rezerwie. 
Myślę, że nasi następcy ok. 2030 r., krótko przed, 
będą musieli rozstrzygnąć, czy będą przewidywali 
robienie kolejnych odkrywek. Może w rejonie Gubina, 
gdzie są duże zasoby, ale nie chciałbym dzisiaj tego 
rozstrzygać. Jeśli chodzi o moje stanowisko, to ja 
uważam, że powinniśmy zrobić odkrywki Złoczew 
i Ościsłowo, te 2 odkrywki, które powinny… Jeśli 
chodzi o Ościsłowo, to mamy prywatnego inwestora, 
zresztą mamy w tej sprawie spotkania w najbliższym 
czasie. Energia z tych odkrywek jest nam dzisiaj, 
proszę państwa, bardzo potrzebna w systemie ener-
getycznym.

A co do budowania… To jest kwestia jakby budo-
wania kopalni odkrywkowej w rejonie Bełchatowa. 
Po drugie, muszę państwu powiedzieć, że coś, co my 
wprowadziliśmy do programu dotyczącego węgla ka-
miennego i brunatnego – zastanawialiśmy się nad tym 
w kierownictwie, ale uznaliśmy, że to wpiszemy – to 
jest to, że obok elementów gospodarczych, wskaźni-
ków gospodarczych, powinniśmy brać też pod uwagę, 
ze względu na całą naszą historię restrukturyzacji 
w Wałbrzychu, i nie tylko – bo i restrukturyzacji na 
Śląsku, w innych rejonach – element społeczny. I to 
jest kwestia m.in. Złoczewa. W momencie, gdy nie 
chcielibyśmy robić odkrywki, która jednak jest po-
trzebna w systemie, trzeba by było, żebyśmy od razu 
rozpoczęli wielką diagnozę, analizę, co jest potrzebne 
tej społeczności, jeśli chodzi o inwestycje, o pomysł 
na utrzymanie pewnego poziomu i standardu życia na 
tym obszarze. I myślę, że coś, co na pewno powinni-
śmy w każdym okresie funkcjonowania i zarządzania 
brać pod uwagę, to jest to, że te elementy gospodarcze 
powinny przewidywać… że w okresie 15-, 20-letnim 
powinniśmy widzieć też kwestie społeczne, aby nie 
mieć tych zjawisk, które mamy w rejonie Wałbrzycha.

Teraz co do węgla kamiennego. Faktycznie tego 
nie powiedziałem, a pan senator o to pytał, to prawda. 
Proszę państwa, jakie mamy dzisiaj zjawisko, jeśli 
chodzi o węgiel kamienny? Ostatnio bardzo ciekawy 
artykuł się pojawił w jednej z gazet: jeśli Polska nie 
potrzebuje węgla, to dlaczego rośnie import? To jest 
pewna moja troska, osoby odpowiedzialnej za węgiel 
kamienny, to przyznaję. Próbujemy to zdiagnozować. 
Ale ten import daje nam też pewną informację. Tego 
nie ściągają li tylko podmioty Skarbu Państwa, a do 
nich jakoś tam mam wgląd, do niektórych danych, 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) (Senator Piotr Florek: Chodziło mi o ministra 
Żuchowskiego, o to, co on mówił, a co pan mówi…)

Trudno mi się odnosić… Powiem tak: państwo wy-
słuchaliście już wiele z tego, co autentycznie chciałem 
przekazać, podzielając troskę. To nie jest tak, że ja nie 
widzę problemu, ale starałem się państwu przekazać 
coś, z czym się musiałem zderzyć jako wiceminister 
odpowiedzialny za to od pewnego czasu, i coś, co mu-
siałem państwu zaproponować i powiedzieć, że uwa-
żam, że może to jest lepsze niż coś innego. A czy to 
jest doskonałe? Nie, przyznaję, że nie. Ale powiem, że 
chociaż dziękuję współpracownikom z departamentu, 
bo jest duża fachowość po ich stronie, nie byliśmy 
w stanie intelektualnie tych kwestii podatkowych roz-
strzygnąć, posiłkując się, proszę mi wierzyć, różnymi 
kancelariami, dyskusjami od 2-3 miesięcy. A wiem, że 
i w zeszłym roku, szczególnie jesienią, dyskutowano 
o tym z przedstawicielami komisji. I niestety mogę 
powiedzieć „przepraszam”, ale też mogę powiedzieć, 
że dołożyliśmy wszelkich starań intelektualnych, aby 
wymyślić to, cośmy wymyślili. I dziękuję serdecznie 
za te pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Peczkisa.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Kazimierz 

Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy nad nowelizacją ustawy o odnawial-

nych źródłach energii, a wrażenie po wystąpieniu pana 
ministra Tobiszowskiego jest takie, że rozmawiamy 
głównie o węglu kamiennym i węglu brunatnym i że 
pan minister na każde zadane przez nas pytanie i tak 
odpowiada, patrząc przez pryzmat spraw związanych 
z kopalniami węgla kamiennego, kopalniami węgla 
brunatnego, ewentualnie koksowniami itd. Co do tych 
koksowni, to ostatnio w rozmowie z paroma osoba-
mi dowiedziałem się, że zamykana jest koksownia, 
która produkuje najlepszy węgiel koksowniczy. Ale 
nie chcę się wypowiadać w tej sprawie, bo nie czuję 
się kompetentny.

Na posiedzeniu komisji myśmy generalnie powie-
dzieli, że uważamy, iż ta ustawa jest ustawą dobrą, 
dlatego że eliminuje różne słabości ustawy z 2016 r., 
przywraca niektóre przepisy tej ustawy, którą jeszcze 
myśmy przyjęli, a w przypadku niektórych przepisów 
idzie dalej. A więc ona zmierza w dobrym kierunku. 
Ale znowu: wsłuchując się w wypowiedzi pana mini-

może o parę procent jedynie da się zwiększyć efek-
tywność. I stąd pojawia się kwestia wejścia w coś, co 
jest zaprojektowane, jeśli chodzi o inwestycje, a więc 
Dębieńsko. Powiem, że Jastrzębska Spółka Węglowa 
interesuje się tym projektem, rozmawia z prywatnym 
inwestorem, bo uważamy, że mogłoby to być świetne 
uzupełnienie funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, jeśli chodzi o rynki zewnętrzne. Bo za-
potrzebowanie jest głównie w hutnictwie, a dzisiaj 
pojawia się na pewnych rynkach większe zapotrze-
bowanie na stal. I to z punktu widzenia naszej spółki, 
jej zyskowności powinno być biznesowo dobrym po-
mysłem. I w tym duchu rozpatrujemy budowę nowych 
kopalń, jeśli chodzi o te okoliczności.

Jeśli chodzi o węgiel brunatny w Niemczech, to 
chcę powiedzieć, że jest obecnie budowana nowa ko-
palnia w Hambach, gdzie nawet zabytkowy las został 
wycięty. A więc to nie jest tak, że powołując się na 
stronę niemiecką, chcę powiedzieć… Nie, patrzymy 
i na Niemcy, i na Francję, i na inne kraje Europy, jak 
się z tym problemem uporają. Ale na pewno, Panie 
Senatorze, chociażby ta ustawa pokazuje, że porząd-
kując sprawę OZE, nie tylko chcemy to uporządko-
wać, ale również wypełnić parametry unijne, i nie 
tylko wypełnić parametry unijne, ale też wprowadzić 
OZE w nasz system i kontrolować wzrost udziału 
odnawialnej energii. Bo wiemy, że nowe technologie 
będą się pojawiać, że być może jesteśmy u progu roz-
strzygnięć dotyczących magazynowania energii, co 
może zdecydowanie zmienić pewne zjawiska, a więc 
również obok węgla kamiennego, obok inwestycji na 
gaz… Proszę zobaczyć, że my z gazem też się musimy 
bilansować, wiedzieć, ile gazu możemy przyjąć, roz-
prowadzić, żebyśmy mogli nad tym czuwać… A wiel-
kim odbiorcą gazu jest też polska chemia. Jest więc 
ważne, żebyśmy umieli bardzo mocno korelować te 
wszystkie zjawiska gospodarcze. Dlatego też propo-
nujemy inwestycje w energetyce opartej na gazie, bo 
ona jest elastyczniejsza, ona nam pozwala szybciej niż 
konwencjonalna grać w kontekście różnych zjawisk 
przyrodniczych oddziałujących na energię odnawial-
ną, ale też nie możemy, myślę, z punktu widzenia 
Polski nie widzieć roli energetyki konwencjonalnej. 
Stąd cały czas słowo „miks” nie jest słowem magicz-
nym, ale faktycznie odpowiada temu, co w Polsce 
się powinno dziać. Dlatego też myślę, że w tym roku 
powinniśmy zdołać przedłożyć państwu senatorom 
i parlamentarzystom w Sejmie zapisy dokumentu na-
zywanego strategią energetyczną Polski.

Czy były jeszcze jakieś pytania? Żebym nie zapo-
mniał… Nie wiem, czy komuś nie…

(Senator Piotr Florek: Tak.)
Jak pan przypomni, Panie Senatorze, przepra-

szam…
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(senator K. Kleina) Ale w 2016 r. podjęto decyzję, że opodatkowywana 
jest cała budowla, że traktuje się wiatrak jako budowlę 
i w związku z tym jest on opodatkowany dwupro-
centową… Myśmy zwracali uwagę, że to jest pewien 
kłopot dla przedsiębiorców, poważny kłopot, bo to 
są znaczne kwoty, większe niż wcześniej, które ci 
przedsiębiorcy muszą ponosić. Ale skoro wprowadza 
się taki przepis… W systemie podatkowym nie ma 
tak, jak pan minister mówi, że można to zrobić albo 
nie można, albo coś takiego. Skoro jest taki przepis, 
to gmina musi naliczyć podatek… Nawet nie gmina, 
bo to przedsiębiorca składa…

(Głos z sali: …deklarację.)
…oświadczenie, deklarację, w której zgodnie 

z przepisami mówi: taki jest podatek. To nawet nie 
jest decyzja gminy, bo to przedsiębiorca sam w opar-
ciu o obowiązujące przepisy taką deklarację składa. 
A więc jest całkiem inaczej, Panie Ministrze, niż pan 
tutaj mówi. Bo pan mówi, że można negocjować, roz-
mawiać itd. W sprawach podatkowych takich rozmów 
nie ma. Gdyby Ministerstwo Energetyki chciało mieć 
informację o tym, ile gmin w jakiej wysokości nali-
czyło podatek od tych obiektów, wiatraków na mo-
rzu, to w ciągu godziny taką informację otrzymałoby 
od Ministerstwa Finansów, ponieważ Ministerstwo 
Finansów jest powiązane… System podatkowy gmi-
ny, budżet gminy jest powiązany z Ministerstwem 
Finansów. Wystarczy de facto kliknięcie i zapytanie 
do gminy. Gmina jest zobowiązana przekazać taką 
informację. Więcej – niektóre tego typu informa-
cje są po prostu dostępne on-line, bo tak jest. Jeżeli 
były jakiekolwiek wątpliwości, to należało zapytać 
Ministerstwo Finansów, jak ten problem powinien 
być z powodów podatkowych rozstrzygnięty w tej 
ustawie. A takiego pytania nie było ze strony mini-
sterstwa.

Myśmy tę kwestię podnosili tydzień temu. 
Pytaliśmy: ile to jest, jaki to jest problem budże-
towy? Nie było jasnej, jednoznacznej odpowiedzi. 
W ogóle nie było odpowiedzi, jeśli chodzi o kwotę. 
Ale tydzień wystarczyłby, żeby się dowiedzieć o tej 
sprawie wszystkiego, co do złotówki. Tego nie zro-
biliście państwo. Łatwo można było odpowiedzieć 
na pytanie, które gminy, jak mówi pan minister, 
naliczyły podatek według tej stawki, a które bez 
tej turbiny, niewliczanej do podatku według pana 
ministra.

To są proste pytania, na które z łatwością można 
zdobyć odpowiedzi. W kwietniu ten problem zgła-
szało Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii 
Odnawialnej. Już w kwietniu! Zresztą jego przed-
stawiciele prosili o zaproszenie ich na posiedzenie 
komisji sejmowej. Nie zostali zaproszeni. Później po-
nowili prośbę o zaproszenie, kierując ją do nas, bo 
chodziło o posiedzenie komisji gospodarki narodowej, 
skierowali pismo do marszałka. Jest odpowiedź z kan-

stra, ma się wrażenie, że jest próba lekkiego mieszania 
w tej materii. 

Moje pytanie o energetykę wiatrową na morzu 
– bo ta ustawa daje pewne możliwości rozwoju ener-
getyki wiatrowej na morzu, mówi o tym, że można 
rozpoczynać aukcje zakupowe związane właśnie 
z energią elektryczną z morza… Na pytanie, jak mi-
nisterstwo widzi ten problem, jaki jest scenariusz 
działania, znów pan odpowiada w sposób niezwykle 
zawiły, w taki sposób, że do przestrzeni publicznej 
nie dochodzi żadna konkretna informacja. I to jest 
właśnie problem, bo wydawało się, że właśnie ten 
obszar energetyki wiatrowej na morzu dostaje jasny 
sygnał, że może zacząć funkcjonowanie. A warto 
przypomnieć, że jeśli chodzi o energetykę wiatrową 
na morzu, to wcześniej inwestycje były przygotowy-
wane między innymi przez duże firmy zagraniczne, 
które się wycofały z polskiego rynku, ale w dalszym 
ciągu jest Polska Grupa Energetyczna, a także firmy 
prywatne, które są bardzo zaawansowane co do tych 
inwestycji, mają wszystkie pozwolenia, środowiskowe 
postępowania itd., itd. Oczywiście prawie wszystkie, 
bo tutaj mówicie panowie… Ale ja stawiam tę sprawę 
trochę prościej – jest to zrobione. To, czego nie ma, 
w dużej mierze wynika z problemów w kontaktach 
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi czy z in-
nymi instytucjami, które nie podają np. warunków 
przyłączeń itd., itd. Problemów jest bardzo wiele, ale 
wydano już bardzo duże publiczne pieniądze, żeby 
ten program uruchomić. A dzisiaj w swoich odpo-
wiedziach pan minister znowu odsuwa tę kwestię do 
czasu podjęcia decyzji o energetyce jądrowej. Warto 
wrócić do tej sprawy. Przecież o energetyce jądrowej 
myśmy mówili na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej, przedstawiony został raport Najwyższej 
Izby Kontroli, który mówi, że przez ostatnie 3 lata 
w sprawie tej energetyki nie zrobiono praktycznie 
nic, a niektóre dokumenty wcześniej przygotowane 
wygasły lub wygasają. Takie jest stanowisko, taka 
jest konkluzja raportu Najwyższej Izby Kontroli. Po 
prostu boję się, że każdy kolejny element, wracanie 
do energetyki jądrowej itd., prowadzi do tego, że kwe-
stie innych źródeł energii odnawialnej, jak wiatraki 
na morzu, odsuwają się w przyszłość nie wiadomo 
jaką. Ja bym prosił pana ministra, jeszcze raz proszę, 
o odpowiedź na piśmie, jaki jest kalendarz działania 
w związku z energetyką wiatrową na morzu.

Teraz wracamy do kwestii, którą podnosiłem na 
posiedzeniu komisji gospodarki dotyczącym po-
datku od nieruchomości w przypadku wiatraków. 
I tu znowu sytuacja jest taka, że niestety noweliza-
cja z 2016 r. zdecydowanie namieszała. Wcześniej 
opodatkowywano te obiekty, te budowle tak, jak jest 
w zapisie, do którego teraz państwo chcecie wrócić. 
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(senator K. Kleina) stycje itd., mogła zaciągnąć pożyczkę na ewentualne 
pokrycie tych wydatków, które już zostały, że tak po-
wiem, przyjęte przez gminę, zostały nawet wypłacone 
pieniądze itd. A więc taką poprawkę składam. Proszę 
o jej życzliwe rozpatrzenie. A problemów w sensie 
technicznym, jeśli chodzi o przeprowadzenie całej 
tej operacji, nie ma, ponieważ za tydzień – chyba 
za tydzień – jest posiedzenie Sejmu i on jest jeszcze 
w stanie nasze poprawki przyjąć i wprowadzić do 
systemu prawnego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję. Składa pan poprawki, tak?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak jest.)
Głos ma pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Kiedy procedowaliśmy ustawę o OZE w 2017 r., 

stałem tu, w tym miejscu i prosiłem państwa, prze-
strzegałem, że tę ustawę trzeba będzie zmieniać. 
Taka gorzka konstatacja, Panie Ministrze: straciliśmy 
bardzo dużo czasu. Mówiłem wówczas państwu, że 
omawiana wtedy ustawa to przysłowiowy gwóźdź 
do trumny dla przedsiębiorców związanych w OZE. 
Ja ich bardzo dobrze rozumiałem, bo byłem z nimi 
w kontakcie, a całe swoje życie przepracowałem jako 
przedsiębiorca. Wskazywałem tu, wśród państwa, 
konkretne przykłady, ale też zagrożenia. O tych za-
grożeniach mówiłem bardzo szczegółowo na posie-
dzeniu komisji i na sesji naszego Senatu. Uchwalana 
wówczas przez Sejm i Senat ustawa była niekorzystna 
dla branży OZE, ponieważ wbrew twierdzeniom za-
wartym w uzasadnieniu nie przyczyniła się w żaden 
sposób do rozwiązania problemu nadpodaży ryn-
kowej świadectw pochodzenia, wręcz przeciwnie, 
miała szybki i negatywny wpływ na sytuację ekono-
mistów, inwestorów OZE. I taka jest prawda. Ponadto 
pogłębiające się problemy ekonomiczne inwestorów 
OZE wskutek spadku przychodów kolejnej jej gru-
py w wielu przypadkach stanowiły poważny pro-
blem – przede wszystkim dla banków kredytujących 
sektor OZE. To był poważny problem ekonomiczny 
i finansowy. Można powiedzieć, że przez 3 lata sto-
imy z inwestycjami w zakresie OZE. Przez 3 lata 
nie realizujemy międzynarodowych ustaleń – taka 
jest prawda. Jeżeli popatrzy się na to, co przez 3 lata 
Polska zrobiła w sprawie inwestycji w zakresie OZE, 
to w sposób uczciwy można powiedzieć, że niewiele.

Przejdę do omawianej nowelizacji ustawy. Widzę 
tu też plusy, Panie Ministrze. Do pozytywów wyni-
kających z uchwalonej nowelizacji zaliczam przede 
wszystkim skorygowanie kwestionowanych przez 

celarii i Senatu, i Sejmu w tej sprawie, ale nie zostali 
zaproszeni. Ja się o tym fakcie dowiedziałem potem.

I jeszcze kolejna sprawa. Gmina Kobylnica – po-
wiat słupski, województwo pomorskie – rozliczając 
ten podatek, także spotkała się z odmową czy niechę-
cią ze strony przedsiębiorców… Co jest zrozumiałe, 
bo żaden z przedsiębiorców nie chce płacić wysokich 
podatków, każdy chce płacić niższe. I w tej sprawie 
zapadł wyrok dotyczący właśnie sposobu naliczania 
podatku, dwukrotnie nawet – pierwszy raz w oparciu 
o przepisy ustawy z 2016 r., który to wyrok potwier-
dził, że tylko i wyłącznie od podstawy i słupa nalicza 
się podatek, nie od turbiny, a po 2017 r. zapadł wyrok 
już w oparciu o nową ustawę, że dotyczy to całej bu-
dowli, łącznie z turbiną. Wydaje mi się, że te sprawy 
powinny być wiadome i znane ministerstwu. Dzisiaj 
jeszcze ten przypadek weryfikowałem i sprawdzałem, 
i rozmawiałem ze skarbnikiem gminy Kobylnica. Po 
prostu proszę zawsze odpowiadać na pytania w spo-
sób jednoznaczny, precyzyjny i niebudzący wątpli-
wości. Bo jest to kwestia dość istotna.

Ta moja poprawka… Ja ją zgłaszam ponownie 
i proponuję, ponieważ są gminy, które rzeczywiście 
ten podatek… Podatek zresztą muszą płacić przedsię-
biorcy, bo sami składają deklaracje. I co miesiąc, od 
stycznia, muszą płacić naliczony podatek w wysoko-
ści 1/12. A więc ten podatek wpłynął już za pół roku 
2018, zgodnie z przepisami, i ten podatek gminy są 
zobowiązane zwrócić w świetle tej ustawy. I tego już 
nie mogą negocjować, jak pan minister mówi, z przed-
siębiorcami. To nie na tym polega w ogóle. Gmina jest 
w zasadzie zobowiązana do zwrotu podatku, bo został 
on nieprawidłowo naliczony, a jeżeli nie, to na wnio-
sek przedsiębiorcy trzeba zwrócić podatek. Skoro 
ten podatek tak poważnie obciążał przedsiębiorców, 
to naturalnie oni będą prosili o jego zwrot i gmina 
automatycznie będzie musiała te pieniądze zwrócić.

W związku z tym ponownie proponuję poprawkę. 
Ona może być jeszcze poprawiana i zmieniana, żeby 
była rzeczywiście możliwie jak najlepsza. W związku 
z tym, że to parlament, a więc w ten sposób i rząd po-
dejmuje decyzję o tym sposobie opodatkowania, i ten 
system działa wstecz – bo gdyby działał do przodu, 
to oczywiście ten element nie może występować – 
proponuję, aby ciężar zwrotu tych podatków wziął 
na siebie budżet państwa. I proponuję, zdając sobie 
sprawę, że nie wiemy tak do końca, jak duży może być 
ten problem w skali kraju, żeby była możliwość tego 
zwrotu nawet w ciągu 3 lat. To byłaby już podstawa…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas minął.)

Tak jest, Panie Marszałku, już kończę.
To byłaby podstawa do tego, aby gmina, mając już 

wydatkowane te pieniądze na różne projekty, inwe-
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(senator W. Komarnicki) delikatnie: Panie Ministrze, myli się pan całkowicie, 
totalnie, wręcz totalnie.

Co do głównego sensu ustawy, to ja nie widzę 
tutaj żadnego pola do krytyki. Stowarzyszenie gmin, 
które jest przyjazne produkcji energii odnawialnej, 
pozytywnie wyraża się o projekcie tej ustawy, to jest 
pozytywna rzecz. Ale te gminy zwracają uwagę na 
jeden ważny problem… Z wypowiedzi, którą tutaj 
odebrałem… Wrażenie związane z wypowiedzią pana 
ministra było takie, że to nie jest dla pana ministra 
taki problem. A ja chcę pokazać, Panie Ministrze… 
I proszę o refleksję, nie w Radiu Wolna Europa, ale 
w polskim parlamencie. To nie jest tak, że to, o co 
pytał pan senator Peczkis, tj. czy wytwórcy byli zado-
woleni… Istotą tworzenia prawa powinien być dialog 
i zadowolenie, w miarę, każdej ze stron, a nie to, że 
jedni są zadowoleni… 

No przecież jak wprowadzaliście państwo 
w 2016 r. projekt tej ustawy, to stojący tutaj mi-
nister mówił o jednoznacznej interpretacji. Panie 
Ministrze, powiedział pan, i to jest zapisane w pro-
tokole: gdyby sądy wydawały wyroki, to byłoby dla 
nas uczciwiej, bobyśmy podeszli do tego w sposób 
jednoznaczny. To ja chcę panu powiedzieć, że mam 
przed sobą już 7 wyroków sądów w Polsce z różnych 
miast, które w sposób jednoznaczny interpretują to 
tak, jak było do tej pory: 2% od całości to jest to, 
co gmina powinna kasować od przedsiębiorców. 
A o tym, że tu był ruch w złym kierunku, to wtedy 
mówiliśmy. Panie Ministrze, nie buduje się prawa 
tak, że jest od jednej do drugiej strony. Czyli naj-
pierw jest kompletnie nieprzyjaźnie dla przedsię-
biorców, którzy zbudowali projekt finansowy, pro-
jekt funkcjonalny na wiele lat, a wy w jeden dzień 
i w jedną noc wszystko obcięliście i powiedzieliście: 
będziecie teraz płacić więcej. Teraz zaś w wyniku, 
jak pan to ładnie powiedział, rozmów z Komisją 
Europejską… Tu również mam pochwały: jest pan 
pierwszym przedstawicielem rządu, który w pozy-
tywny sposób mówi o komisjach Unii Europejskiej. 
Panie Ministrze, wielkie dzięki. Tak jak powiedział 
pan senator Filip Libicki, może to jest pocałunek 
śmierci, ale w dziedzinach dotyczących meritum 
z przyjemnością się pana słucha, bo pan wsłuchuje 
się w te sprawy. Dlatego bardzo proszę i błagam, 
żeby pan wsłuchał się w głos polskich samorządów. 
Dla informacji powiem, że samorządów, które zaj-
mują się tą dziedziną, produkują energię, jest od 180 
do 200. Zaraz przedstawię liczby dotyczące jednej 
gminy.

Jeszcze jedna sprawa. Panie Ministrze, ten projekt 
nie był konsultowany przez komisję wspólną rządu 
i samorządu, a on przecież żywotnie dotyczy…

(Głos z sali: Był…)
Mam informację, że nie był, ale jeżeli był, to okej, 

to nie ma problemu. Ja mam informację, że nie był 

Komisję Europejską przepisów dotyczących zasad 
udzielania pomocy publicznej. Usprawniono także 
procedury aukcyjne i uproszczono wiele przepisów, 
w tym dotyczących liczenia pomocy publicznej. 
Pozytywnie też oceniam wdrożenie nowego systemu 
wsparcia w postaci taryf FIT i FIP, z którego będą 
mogli korzystać właściciele mniejszych elektrowni 
wodnych i biogazowni. Szkoda jednak, że tym sys-
temem nie zostały objęte inne technologie energii 
odnawialnych. Ale uważam za słuszne wydłużenie 
terminu ważności pozwoleń na budowę dotyczących 
elektrowni wiatrowych na lądzie. To ułatwi dewelo-
perom wiatrowym posiadającym takie pozwolenia 
udział w aukcjach. Projekt likwiduje też wątpliwości 
interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatra-
ków podatkiem od nieruchomości.

Szanowni Państwo, to jest mały krok do przodu 
w porównaniu z tym, co przez 3 lata rząd PiS zrobił 
z branżą OZE. Doceniam to, ale jest jeszcze sporo do 
zrobienia, choćby zniesienie blokady wysokościowej 
na zdrowych zasadach, Panie Ministrze. Mam na-
dzieję, że pozwolicie państwo, aby polski sektor OZE 
w końcu stanął na nogi.

Miałem jeszcze bardzo dużo do powiedzenia na 
temat gminy, bo jestem w czasie konsultacji i rozmów 
ze stowarzyszeniami gmin, ale pan senator Kleina, 
niejako zabrał mi to, co miałem powiedzieć, więc 
nie będę tego powtarzał. Podpisuję się pod tym, co 
powiedział w sprawie gmin i konfliktu – bo ja uwa-
żam to za konflikt. To powiedział pan senator Kleina, 
a poprawki, które przedstawił, są bardzo logiczne 
i zasadne. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Panowie!
Panie Ministrze, tak jak poprzednio, tak i dzisiaj 

mówię, że z przyjemnością się pana słucha, tylko co 
do części wypowiedzi to chciałbym powiedzieć, że 
nie słucha się pana jak Wolnej Europy – że przytoczę 
tutaj pana słowa, iż Wolną Europę zagłuszano. My 
chcielibyśmy z panem podyskutować, a nie pana za-
głuszyć. I chciałbym, żeby pan nie mówił jak w radio, 
tylko w jedną stronę, ale żeby pan nas posłuchał nie 
tylko jak radiosłuchaczy, ale też tych, którzy mają 
doświadczenie w samorządach. Chcę powiedzieć 
krótko: Panie Ministrze, proszę zmienić doradcę do 
spraw podatków w samorządach. Naprawdę. Powiem 
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(senator L. Czarnobaj) ważne jest, żeby nie zabierać dochodów własnych 
– a to tu, tym elementem, państwo robicie, co za-
raz szybciutko pokażę – żeby perspektywa łącze-
nia dochodów własnych z pieniędzmi unijnymi nie 
kończyła się w połowie roku budżetowego. Proszę to 
zrozumieć. Błagam wręcz! Panie Ministrze, proszę 
to zrozumieć. To tak, jakby pana rodzinie, kiedy pan 
ma napięty budżet, ktoś zabrał połowę pensji – 20% 
to by było jeszcze pół biedy, ale on zabrałby połowę 
pensji – i powiedział: no, a teraz się rządź. I to by-
łoby tylko za to, że kiedyś pan zrobił coś, w ocenie 
ustawodawcy, złego. Dlatego proponuję, żeby się nad 
tym naprawdę głęboko zastanowić.

I na koniec, Panie Ministrze, żeby utwierdzić pana 
w tym przekonaniu do dobrej sprawy, żeby ta ustawa 
była lepsza niż jest… My nie proponujemy tu żadnych 
rozwiązań politycznych. Panie Ministrze, ta gmina, 
o której mówił pan senator Kleina, gmina Kobylnica 
– uznana za jedną z najlepszych gmin w Europie, 
jeśli chodzi o wykorzystanie wytworzonej energii 
odnawialnej – przed zmianą, czyli wtedy, kiedy 
obowiązywały stare zasady, miała tego podatku od 
nieruchomości w ramach prostej interpretacji 3 mi-
liony 600 tysięcy. Panie Ministrze, 3 miliony 600… 
W ramach dobrej zmiany… Jak to dobra zmiana, to 
przecież musi coś dać. Przecież dobra zmiana nie 
polega na tym, że dajemy dobre słowo – trzeba coś 
wyjąć i dać. No to co zrobiliście? Uchwaliliście tak – 
to znaczy nie pan minister zapewne był autorem tego 
świetnego pomysłu – że gmina zamiast 3 milionów 
600 tysięcy dostawała 10 milionów. No, przecież to 
rewelacja. Zero z budżetu, a gminie niby lepiej. Ale 
przedsiębiorca nie jest taki naiwny, Panie Ministrze. 
I co zrobiła część przedsiębiorców? Sprzedała te elek-
trownie swoim spółkom matkom, córkom – nie wiem, 
jak się to robi – obniżyła wartość i dochody gminy 
spadły do 4 milionów 700 tysięcy. To i tak więcej, niż 
było poprzednio, ale dochody spadły. Na pytanie, cze-
mu to robicie, ponoć padła odpowiedź: jeżeli władze 
państwa polskiego, czyli rząd, postępują tak, jak po-
stępują, to my musimy się przed tym bronić. Jak teraz 
wprowadzimy tę ustawę, Panie Ministrze, to gmina 
będzie dostawała 1,5 miliona zł. Panie Ministrze, tak 
się kończy zabawa, nieodpowiedzialna zabawa finan-
sami i dochodami gmin. Mieli 3 miliony 600 tysięcy, 
później na chwilę 10 milionów, a teraz, w wyniku 
wprowadzenia tej ustawy, będą mieli 1,5 miliona zł. 
I co jeszcze? W tym roku będą mieli do oddania oko-
ło…

(Głos z sali: …1 milion 700 tysięcy.)
…1 milion 700 tysięcy. W tamtym roku ponad 

3 miliony, a w tym roku 1 milion 700 tysięcy.
Proszę jeszcze raz jako człowiek, który spędził 

w samorządach 20 lat. Panie Ministrze, proszę 
o większy szacunek dla dziedziny, która nazywa 
się stabilność finansowa samorządu, a która jest 

w zakresie finansowym konsultowany przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

I pierwsza rzecz najważniejsza. Panie Ministrze, 
mówię to jako nieodpłatny doradca w zakresie sa-
morządów i prawa finansowego dla samorządów. 
Zgodnie z art. 50 ustawy o finansach publicznych pro-
jekt ustawy, którego skutkiem może być zmniejszenie 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, 
musi zawierać w uzasadnieniu określenie skutków, 
czyli to, jakie skutki dla samorządów niesie ten pro-
jekt. Proszę mi pokazać, gdzie to jest.

No, więc jeżeli nie propozycja pana senatora 
Kleiny, to jest propozycja, żeby weszło to od 2019 r. 
Wtedy będzie czas na to, żeby to uregulować. Ja 
wiem, że doszło do jakiegoś dobrego porozumienia, 
żeby odciążyć trochę przedsiębiorców – bo tak tro-
chę wyczuwam. Okej, ja też uważam, że to jest ruch 
w dobrym kierunku – jasność zapisów, czytelność, 
ale i pewna perspektywa finansowa. Nie daliście tej 
perspektywy przedsiębiorcom, ale chociaż dajcie sa-
morządom. Chodzi o to, żeby mogły się przygotować 
do wdrożenia tego projektu ustawy od stycznia 2019 r.

I druga rzecz najważniejsza, Panie Ministrze. 
Przecież samorząd to jest instytucja, która musi 
z punktu widzenia prawa pewne rzeczy planować. 
Ja wiem, że pan kocha energię, a szczególnie węgiel 
kamienny i inne źródła energii, ale chcę panu powie-
dzieć, że jest…

(Rozmowy na sali)
Ale prosił bym pana senatora Kleinę… Bo bardzo 

mi to przeszkadza.
Jest taki akt prawny, który nakazuje gminie 

wdrażanie wieloletniego programu finansowego. To 
jest dokument, który ujmuje sprawy na wiele lat do 
przodu. Gmina planuje swoje wydatki i dochody na 
wiele lat. A więc jeżeli zmniejszamy dochody, to 
nie w roku budżetowym, tylko od stycznia 2019 r. 
Dajmy gminom czas na to, żeby mogły się do tego 
przygotować. Przecież to jest takie logiczne i proste 
jak konstrukcja cepa, Panie Ministrze. No, napraw-
dę. Przecież nie można w ciągu roku budżetowego 
tego robić. Zmieniliście to raz dla przedsiębiorców 
w ramach projektu, a teraz chcecie dla gmin zmienić 
w drugą stronę. No, tak się nie prowadzi stabilnej 
polityki finansowej.

Powiedział pan, że przecież nie zwiększono za-
dań obligatoryjnych gminy. Tak pan powiedział: no, 
przecież nie ma problemu, bo nie zwiększamy zadań 
obligatoryjnych gminy. Panie Ministrze, tu znowu 
w ramach nieodpłatnego doradztwa chcę panu po-
wiedzieć, że są takie zadania gminy, które nazywają 
się inwestycjami komunalnymi i tutaj każda ilość 
pieniędzy na poprawianie jakości życia mieszkańców 
w każdej gminie jest potrzebna dzisiaj. Stąd też tak 
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(senator L. Czarnobaj) Chciałbym tu przytoczyć fragment listu od wój-
tów ze Stupska, czyli gminy w powiecie mławskim, 
i Kuczborka, czyli gminy w powiecie żuromińskim. 
Ten list jest bardzo charakterystyczny. Samorządowcy 
piszą do mnie – ja skierowałem te materiały do 
Komisji Środowiska – w następujący sposób.

„Za taki błąd uznajemy opisaną na wstępie zmia-
nę, która wpływa na dochody jednostek samorządu 
terytorialnego w trakcie roku budżetowego. W przy-
padku gminy Stupsk jest to uszczuplenie dochodów 
gminy o ponad 7%, co przy budżecie rzędu 22 mln zł 
– łatwo sobie policzyć, jaka to jest kwota – jest kwotą 
znaczącą i może zakłócić jego realizację.

W ustawie, która pozbawiła gminy dochodów, nie 
zapisano żadnych przepisów – nadal cytuję list wój-
tów – dotyczących rekompensaty utraconych docho-
dów ani mechanizmu korygującego wysokość części 
wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Jak określono w uzasadnieniu do projektu ustawy: 
«Wejście w życie zmian dotyczących art. 2 pkt 1 i 6 
oraz art. 3 pkt 1 projektu automatycznie spowoduje 
zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości na podstawie ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał 
wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek 
ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budow-
lanej»”. Koniec cytatu. Jest to fragment uzasadnienia 
ustawy, nad którą procedujemy.

„Jednakże – dalej cytuję list wójtów – w ocenie 
skutków finansowych wprowadzonych regulacji nie 
zapisano, iż przyjęcie przepisów w trakcie roku bu-
dżetowego z mocą obowiązującą od początku tego 
roku może zachwiać finansami jednostek samorządu 
terytorialnego, na terenie których znajdują się elek-
trownie wiatrowe. Wdrażanie nowych przepisów po-
datkowych obowiązujących z mocą wsteczną może 
zagrażać pewności obrotu prawnego, ale także nieść 
za sobą ryzyko naruszenia zaufania do organów pań-
stwa działających przecież na podstawie przepisów 
prawa, co w konsekwencji stanowi wyraz złamania 
podstawowej zasady prawa podatkowego, że prawo 
nie działa wstecz”. Koniec cytatu ze stanowiska tych 
włodarzy.

Wysoka Izbo, wspomniałem, że jest to również 
problem polityczny. Jesteśmy w tej chwili w przeded-
niu kampanii do samorządu terytorialnego. Wiemy, że 
kadencja została wydłużona na 5 lat. Będziemy wy-
bierać prawdopodobnie w końcu października bądź na 
początku listopada – termin nie jest znany – radnych, 
wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Niechcący czy chcący, tego już nie wiem, ta usta-
wa wpisuje się w klimat nastrojów i dyskusji przed-
kampanijnych. Z doświadczenia wiem, że będzie ona 
jednym z wiodących elementów kampanii politycznej 
– nie bójmy się użyć tych słów – przed wyborami 

zagwarantowana w konstytucji. Stabilność doty-
cząca perspektywy… Przecież według mnie świat 
się nie zawali, jeżeli do tych dobrych rozwiązań 
w tym zakresie, o którym była mowa na posie-
dzeniu komisji i w wystąpieniu pana ministra, 
wprowadzimy poprawkę pana senatora Kleiny 
albo jeśli w tej części dotyczącej dochodów – to 
i tak byłoby ze szkodą dla gminy – wprowadzimy 
to od stycznia 2019 r. Proszę w imieniu własnym 
i wszystkich samorządów o zachowanie stabilno-
ści stanu polskich finansów publicznych. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze 

wraz ze współpracownikami!
Chciałbym powiedzieć na wstępie, że… Ponieważ 

tu się pojawił wątek Wolnej Europy, jako senator 
z północnego Mazowsza – a ściślej rzecz biorąc, z sub-
regionu ciechanowskiego – muszę przypomnieć taki 
fakt, że w tych okolicach, właściwie w Przasnyszu, 
była wojskowa jednostka radiolokacyjna…

(Senator Kazimierz Kleina: …która zagłuszała.)
…która właśnie zagłuszała Wolną Europę w cza-

sach PRL. A więc chciałbym tutaj wnieść pewne 
uzupełnienie do tej naszej dyskusji.

Ale przechodzę do kwestii merytorycznych. 
Wysoka Izbo, jak wspomniałem, jestem senatorem 
z północnego Mazowsza. Problem wiatraków, energii 
wiatrowej, jest problemem społecznym, ekonomicz-
nym, kulturowym, no i w pewnym sensie też politycz-
nym. I faktem jest, że w moim okręgu wyborczym 
na 5 powiatów, które reprezentuję, w 2 powiatach 
problem wiatraków jest szczególnie istotny. Chodzi 
o powiat żuromiński i powiat mławski. Rzeczywiście, 
w przeszłości, kiedy nie było szczegółowych regulacji 
dotyczących posadowienia wiatraków, te wiatraki 
były stawiane w sposób wywołujący konflikty spo-
łeczne. Później została przyjęta ustawa, która w jakiś 
sposób to regulowała, szczególnie poprzez czynnik 
odległości, który wykluczał możliwość postawienia 
wieży wiatrakowej w zbyt bliskiej odległości od sie-
dlisk ludzkich. Ale ja się odnoszę do sytuacji zastanej, 
a więc do tych wiatraków, które już zostały postawio-
ne, a z tego punktu widzenia, szczególnie w środowi-
sku małych gmin wiejskich, problem, o którym teraz 
dyskutujemy – to jest główny wątek naszej debaty 
– jest szczególnie istotny.
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(senator J.M. Jackowski) Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chyba będę kontynuowała ten wątek, który został 

już wprowadzony przez pana senatora Jackowskiego, 
albowiem, tak jak wspomniałam wcześniej, ja też 
znam gminy, które liczą do 10 tysięcy mieszkańców 
i one chyba autentycznie są narażone na największe 
problemy finansowe.

Ale na początku chciałabym naprawdę serdecz-
nie podziękować za merytoryczną dyskusję. Ona jest 
bardzo ważna, bardzo istotna. Dzisiejszą dyskusję 
zapewne obserwują samorządowcy, bo jest dla nich 
ważna. Ta dyskusja odbywa się w sposób nie dość, 
że merytoryczny, to jeszcze kulturalny, czego tu bar-
dzo, ale to bardzo nam brakuje. Szczególnie wczoraj 
tego zabrakło. Ale nie wracajmy do tych przykrych 
wydarzeń.

Chciałabym również kontynuować jakby… Wiele 
już tutaj zostało wypowiedzianych słów na temat OZE, 
w związku z tym ja tylko wrócę do listu i do wystąpie-
nia przedstawicieli gmin z mojego okręgu wyborcze-
go, dotyczy to gminy Karlino i gminy Dygowo. Mam 
to wystąpienie, więc posłużę się może zapisami, które 
niejako odzwierciedlają te bardzo duże problemy. 
Z wystąpienia wynika, że obowiązująca definicja bu-
dowli jest bardzo klarowna i nie budzi żadnych wąt-
pliwości, kto i za co musi płacić podatek. Potwierdzają 
to wszystkie wyroki sądów, które oddalają skargi 
podatników na wydane przez gminy interpretacje. 
Żaden ze składów sędziowskich nie miał wątpliwo-
ści, jak należy opodatkować elektrownie wiatrowe 
w 2017 r. Chodzi o wyrok WSA, Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 
20 lutego 2017 r., sygnatura akt I SA/Bd 866/16, 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 8 marca 2017 r., sygnatura akt 
I SA/Go 56/17, oraz z 5 kwietnia 2017 r., sygnatura 
akt I SA/Go 95/17, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 
23 marca 2017 r… Pominę już te sygnatury akt. To 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku z 8 listopada 2017 r., Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 grudnia…

Przepraszam, bo mi coś przeskoczyło.
…Z grudnia 2017 r. oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. 

oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2017 r. A więc tych 
wyroków wydano znacznie więcej, a jak wiemy, NSA 
podpiera się – jeżeli chcielibyśmy sprowadzić to do 
wyroków NSA – wyrokami wojewódzkich sądów 
administracyjnych. Czyli dostarczamy panu, Panie 
Ministrze, naprawdę pozytywne przykłady, po to, 
żeby pan mógł zawalczyć również o te gminy. Mówię 
o tym, żeby zawalczyć, albowiem… Odpowiednim 
chyba miejscem byłaby komisja rządu i samorządu, 
tam te sprawy powinny być rozstrzygnięte. Z tego, 

do samorządów. To pokazuje, że problem ma szer-
szy wymiar, nie tylko wymiar dotyczący stricte tych 
gmin. I dlatego zwracałem się w tej sprawie do pana 
ministra Tobiszowskiego.

Prosiłbym, żeby resort, jak będzie miał te informa-
cje… Prosiłbym, żebyśmy otrzymali to na piśmie. Proszę 
to do mnie skierować. Jeżeli ktoś z kolegów czy koleżanek 
będzie zainteresowany, to oczywiście to udostępnię.

Jak szeroki jest problem dotyczący sposobu opo-
datkowania tych gmin? W moim przekonaniu to nie 
jest problem marginalny. Być może w przypadku 
gmin silnych ekonomicznie, które były finansowane 
nie tylko z podatku od nieruchomości, ten podatek 
był naliczany na starych zasadach – jest to tylko moje 
przypuszczenie – tzn. od elementów budowlanych. 
Ale w przypadku gmin biedniejszych…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie mógł być…)
Albo nie mógł być. Problem, moim zdaniem, jest 

szeroki i dlatego warto do niego wrócić. Ubolewam 
nad tym, że stanowisko rządu nie wychodzi… Ja ro-
zumiem przedstawione racje i bardzo dziękuję panu 
ministrowi Tobiszowskiemu, że nam to tutaj wyjaśnił 
i niejako poszerzył nasze patrzenie na problem, który 
jest skomplikowany i wieloaspektowy.

Jest tak, jak pan minister powiedział: jeżeli te prze-
pisy wejdą w życie, operatorzy wiatraków będą mogli 
być zadowoleni, bo otrzymają zwrot podatku, który 
gminy będą musiały oddać. Z kolei mieszkańcy, któ-
rzy korzystają z tych środków, będą być może nieza-
dowoleni, a nawet na pewno będą niezadowoleni, bo 
włodarze gmin zadbają o to, żeby ich poinformować, 
dlaczego środków w budżecie jest mniej. I dlatego 
wydaje mi się, że zabrakło tu trochę czasu i refleksji 
do wypracowania stanowiska, które uzyskałoby po-
parcie Wysokiej Izby i rządu…

(Senator Grażyna Sztark: I samorządu.)
I samorządu. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób 

wypracować mechanizm przejściowy. Ja rozumiem, 
że zobowiązania, rozmowy, które były podjęte, są 
istotne i że to ma być od 1 stycznia. Ale problem sfi-
nansowania ewidentnej utraty części budżetów wielu 
gmin – jak wielu, tego nie wiemy – jest problemem, 
który, jak wspomniałem na wstępie, ma wymiar nie 
tylko samorządowy, ale też społeczny i polityczny, 
bo w zasadzie jesteśmy już w okresie kampanii sa-
morządowej. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Grażynę 

Sztark.
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(senator G. Sztark) gminy i inwestycje z kwoty 6 milionów 812 do kwoty 
512 tysięcy. Proszę państwa, w praktyce to oznacza 
katastrofę finansową.

Jeszcze tylko wspomnę o Dygowie. Wpłynęło na 
ich konto już 5,5 miliona z podatków z proponowanej 
kwoty 4 milionów…

Apeluję, Panie Ministrze… Na pewno jest pan 
człowiekiem, który rozumie nie tylko sytuację w gór-
nictwie, ale i w małych gminach wiejskich, do 10 ty-
sięcy mieszkańców. Panie Ministrze, to naprawdę 
będzie katastrofa. Chyba powinniśmy ponownie prze-
analizować te zapisy w ustawie. Zawsze można się 
cofnąć o krok i pozwolić tym gminom, żeby w tym 
roku… Chodzi o to, żeby one przetrwały. Istotny jest 
chyba ten czynnik, o którym wspominał pan senator 
Jackowski, a wspominał o tej sytuacji, która nastąpi… 
To burmistrzowie poniosą bezpośrednią odpowie-
dzialność, ale zapewne będą musieli przekazać infor-
mację, kto do takiej katastrofy dopuścił. Jeszcze raz, 
chyba w imieniu wszystkich nas, samorządowców 
i nie tylko, senatorów, którzy mają styczność z takimi 
sytuacjami, bardzo proszę, Panie Ministrze, o po-
nowne przeanalizowanie tej sprawy i przynajmniej 
zawieszenie procedowania nad tą ustawą. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
Ustawa, projekt ustawy, którym dzisiaj się zaj-

mujemy, jest bardzo ważny dla polskiej gospodarki 
energetycznej, jest jej nieodłączną częścią. Polska po-
wzięła pewne zobowiązania wobec Unii Europejskiej, 
do której z dumą należy, i z tych zobowiązań będzie 
starała się wywiązać. Co nie zmienia faktu, że cała 
energetyka poszczególnych krajów Unii Europejskiej 
jest zależna, po pierwsze, od tego, jaka jest konsump-
cja energii – o tym za chwilkę powiem szczegóło-
wo – po drugie, od tego, jakie są możliwości danych 
krajów, a to wynika z dostępności złóż. Okazuje się, 
że w obrębie tak niewielkiego terenu, jaki zajmuje 
Unia Europejska, owa dostępność decyduje o tym, że 
niektórzy są w pełni samowystarczalni, inne kraje, 
np. Szwajcaria, w 100% potrafią wytwarzać energię 
z dóbr natury, to są w 100% odnawialne źródła ener-
gii, ale są też takie kraje, w których nie występują 
duże wiatry, nie ma dużych spadków wody ani dużej 
ilości wody, nie można mówić o dużej opłacalności 

co napisali przedstawiciele tych samorządów, wy-
nika też, że właśnie ta grupa samorządowa została 
zupełnie pominięta podczas negocjacji.

Jeszcze coś tutaj zacytuję. Otóż nieprawdą 
jest również uzasadnienie finansowe tej ustawy. 
Ministerstwo Energii napisało tak: „Wejście w ży-
cie projektowanej regulacji nie będzie bezpośred-
nio powodować konieczności poniesienia wydatków 
z budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego. Przedkładana regulacja nie nakłada 
ani na jednostki samorządu terytorialnego, ani na 
budżet państwa dodatkowych zobowiązań finan-
sowych. Jednakże dodatkowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i aktywizacji lokalnych społeczno-
ści mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
i zwiększenia dochodów do budżetu państwa z tytułu 
nowych inwestycji”. Ministerstwo chyba zapomnia-
ło albo nie wie, że zgodnie z treścią art. 50 ustawy 
o finansach publicznych – Dziennik Ustaw z 2017 r. 
poz. 2077 z późniejszymi zmianami – przyjmowa-
ne przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty 
prawne, których skutkiem finansowym może być 
zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów 
jednostek sektora finansów publicznych w stosunku 
do wielkości wynikających z obowiązujących przepi-
sów, zawierają w uzasadnieniu określenie wysokości 
tych skutków, wskazanie źródeł ich sfinansowania 
i opis celów nowych zadań i mierników określają-
cych stopień realizacji celów. Nie ma żadnej analizy 
własnej przeprowadzonej przez Ministerstwo Energii 
– powołuje się ono na dane źródłowe zamieszczo-
ne na stronie internetowej Stowarzyszenia Energii 
Odnawialnej, które jest niestety głównym graczem 
w tej branży. A skutki dla finansów publicznych, dla 
budżetu państwa i dla budżetu gmin, są ogromne.

Nie przedłużając, bo wszystkie argumenty już 
padły, chciałabym powiedzieć, o czym już wspo-
mniałam, że gminie Karlino grozi niestety katastro-
fa finansowa. Z dnia na dzień gmina Karlino stanie 
się bankrutem, bo będzie zobowiązana zwracać raty 
podatku na 2018 r. – każdego miesiąca 525 tysięcy zł; 
łącznie 6 milionów 300 tysięcy. Dochody bieżące 
ustalone zostały na poziomie 55 milionów 810 tysięcy 
907 zł, w tym z podatków i opłat – 23 miliony 803 ty-
siące 366 zł. Z podatku od nieruchomości – 20 mi-
lionów 602 tysiące 43 zł. W wyniku proponowanej 
zmiany ustawy ubytek wpływów z podatku od nie-
ruchomości w kwocie 6 milionów 300 tysięcy ozna-
czać będzie zmniejszenie na rok 2018 planowanych 
dochodów bieżących o 11,29%, dochodów z podatków 
i opłat – o 26,47%, a z podatku od nieruchomości aż 
o 30,58%. Proszę państwa, zmniejszy się również 
nadwyżka operacyjna przeznaczona na spłatę kredy-
tów – to są ważne rzeczy – i pożyczek oraz na rozwój 
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(senator G. Peczkis) I w zasadzie do czasu objęcia rządów przez Prawo 
i Sprawiedliwość to było jedno wielkie eldorado, tzn. 
robiono, co chciano, bez żadnych konsekwencji, bez 
liczenia się z protestami społecznymi. Nie było na to 
mocnych. Po prostu nie było prawa, była cała masa 
luk prawnych.

Prawo i Sprawiedliwość systematycznie, konse-
kwentnie podejmuje próby naprawiania rzeczywi-
stości, wprowadzając rozwiązania prawne. Państwo 
skupiacie się na tych niekorzystnych, w szczególności 
dzisiaj, na tych odnoszących się do wiatraków.

Proszę państwa, ponad 70% energii wyprodu-
kowanej z odnawialnych źródeł energii to energia 
z biomasy stałej. Na drugim miejscu na tej liście jest 
energia z biopaliw. Dopiero na trzecim miejscu… To 
jest kilkanaście procent udziału w rynku. Odnawialne 
źródła energii to w sumie 13,5% rynku. I na trzecim 
miejscu, w tych 13,5%, kilkanaście procent przypada 
na wiatraki. Dopiero tutaj. Ale to jest lobby, które jest 
bardzo silne. To lobby ma grono prawników, ma gro-
no, które dba o jego prawa. Widać to w tym parlamen-
cie. Państwo nie mówiliście nic o energetyce wodnej, 
tej najstabilniejszej, albo mówiliście o niej zdawkowo, 
bardzo mało. Mówicie tylko o tych wiatrakach. To 
jest po prostu siła tej grupy. Jesteście siłą tej grupy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę słuchać ze 
zrozumieniem.)

Czy to oznacza, że oni mają taki potężny wpływ 
na polską gospodarkę energetyczną? Nie. Liczby 
mówią same za siebie i tutaj te liczby nie kłamią. 
Podawano tu wiele informacji, które po prostu za-
kłamują rzeczywistość. Mówiono na temat tego, jak 
spada cena energii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł energii w Niemczech. Bardzo dobrze. Patrzymy 
na dane Eurostatu, patrzymy na dane dotyczące eu-
ropejskich cen energii i produkcji energii w Europie. 
Gdzie są Niemcy? W szczycie. Skoro jest tam tak 
dobrze, to czemu jest tak drogo? Gdzie chcielibyśmy 
mieszkać? W Finlandii. Tam cena energii jest o ponad 
połowę mniejsza niż w najdroższym państwie, czyli 
Portugalii. Oczywiście mówię o cenach energii.

(Senator Piotr Wach: Ja w Kalifornii.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja w Polsce.)
Czy to oznacza, że tak duże różnice cen wynikają 

tylko i wyłącznie z gospodarki prowadzonej w za-
kresie odnawialnych źródeł energii? Oczywiście nie. 
Wynikają również z dostępności. Teoretycznie najta-
niej byłoby użytkować źródła energii w Danii, bo tam 
ceny są najmniejsze. Tam mają własne surowce. Ale 
w Danii do ceny źródeł energii dokładany jest podatek 
w prawie takiej samej wysokości, w związku z czym 
to wszystko nie za bardzo ma sens.

Mnie niepokoi coś innego. Niepokoją mnie 2 rze-
czy w polskiej energetyce i, korzystając z sytuacji, ten 
niepokój wyrażam. Pierwsza to jest brak konsekwent-
nie realizowanego planu rozwoju energetyki polskiej 

geotermii, bo nie ma dużych różnic temperatury, i te 
kraje muszą liczyć na to, co mają.

My w Polsce mamy pod dostatkiem paliwa kopal-
nego w postaci węgla kamiennego i węgla brunatnego, 
podobnie jak nasi sąsiedzi na wschodzie i na zacho-
dzie na tej szerokości geograficznej.

Jeżeli chodzi o konsumpcję energii elektrycz-
nej, łącznie energii elektrycznej i cieplnej, to Polska 
jest na bardzo dobrym miejscu. Polacy w skali Unii 
Europejskiej, a już w szczególności w naszym re-
gionie, bo to jest bardzo silnie skorelowane z sze-
rokością geograficzną, stanowią kraj wyjątkowo 
oszczędny. Przykładowo w Polsce – według danych 
Eurostatu, posługuję się oficjalnymi danymi – to jest 
21 GJ na mieszkańca na rok, w Niemczech – 27 GJ, 
ale już np. w Belgii jest o 30% większe zużycie ener-
gii, we Francji również jest większe zużycie energii. 
W związku z tym my jako naród nie musimy się 
wstydzić, a wręcz powinniśmy być dumni z tego, 
że u nas tak dużego zużycia energii nie ma. Czy 
to wynika z naszego niedoinwestowania budżetów 
domowych, czy z naszej zaradności? Trudno powie-
dzieć. Ważne, że tak jest, że my tę energię w swoim 
kraju potrafimy szanować i na tej szerokości geo-
graficznej jesteśmy w skali Europy mistrzami, jeśli 
chodzi o zużycie energii. O tym trzeba mówić, bo 
taka jest rzeczywistość. Jeżeli zaś chodzi o… A cały 
czas, przez lata próbowało nam się wmawiać, że my 
jesteśmy w jakimś takim zafajdanym końcu całej 
stawki, że my to nic nie potrafimy. Ale spójrzmy na 
dane Eurostatu, na to, co na ten temat mówi zjedno-
czona Europa. Z tych danych bezpośrednio wynika 
– być może dlatego, że nie mamy jeszcze klimaty-
zatorów w każdym mieszkaniu – że my tej energii 
nie zużywamy tak dużo jak Europa Zachodnia. To 
jest jedna sprawa.

Druga sprawa to jest kwestia odnawialnych źródeł 
energii w Polsce. I to wbrew tej dyskusji, która tutaj 
krąży tylko i wyłącznie wokół wiatraków, w Polsce 
energia w większości nie jest produkowana z wiatru, 
a to z tego powodu, że Polska ma niekorzystne warun-
ki wietrzne, poza Pomorzem i poza wąskim paskiem 
biegnącym przez Wielkopolskę, Mazowsze i Kujawy. 
Bardzo dobre warunki wietrzne mamy jeszcze wyso-
ko w górach, ale z uwagi na położenie i na trudności 
w dostępie nie są one wykorzystywane. W związku 
z tym z wiatru to my zbyt dużo nie wyprodukujemy. 
Ale faktycznie są duże konsorcja, to są konsorcja fran-
cuskie, hiszpańskie i niemieckie, które wykorzystując 
pewną tendencję, mianowicie to, że były duże, bardzo 
duże dopłaty i to były stałe dopłaty, zdecydowały się 
po prostu na prowadzenie pewnego biznesu, oczywi-
ście przy okazji Polska realizuje swoje zobowiązania 
wobec Unii Europejskiej.
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(senator G. Peczkis) ilość 193 milionów MWh o maksymalnej wartości 
81 miliardów z haczykiem, z czego maksymalnie 
kwota 36 miliardów stanowi notyfikowaną pomoc. 
To zdanie mnie niepokoi, bo z tego zdania wynika, że 
każdy z nas tutaj i każdy z naszych szefów, naszych 
wyborców do tych odnawialnych źródeł energii na 
skutek porozumień międzynarodowych dołoży okrą-
gły tysiak. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Kleinę.
5 minut.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić parę słów uzupełnienia do 

mojego wcześniejszego wystąpienia i do tej dyskusji, 
która trwała później. Chcę powiedzieć tak: pozwólcie 
nam państwo zagłosować za tą ustawą, bo, jak mó-
wiłem, ona w wielu obszarach, w wielu miejscach 
jest naprawdę dobra i będzie lepiej służyła energe-
tyce odnawialnej. Ale my tutaj zwracamy uwagę na 
ten jeden element, który według wielu z nas, także 
koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, jest 
bardzo ważny. Mówimy o tym podatku od nieru-
chomości, który pobiera gmina. I my nie chcemy 
tutaj żadnych radykalnych zmian. Akceptujemy to, 
że wracacie państwo w swojej propozycji do tego, co 
obowiązywało za czasów Platformy Obywatelskiej. 
Okej. To jest dobrze. Tylko że mówimy w tej chwili 
o tym półroczu tego roku. Od 1 lipca niech obowiązu-
ją takie przepisy, jakie były wcześniej. Mówimy tylko 
i wyłącznie o tym półroczu. I to jest ten problem, że 
tak powiem, zasadniczy. I tutaj nie można używać 
tylko tego rodzaju argumentu, że to jest korzystne dla 
przedsiębiorców czy dla obywateli i możemy takie 
przepisy wprowadzać. To prawda. Przepisy podatko-
we korzystne dla obywatela czy przedsiębiorcy mogą 
być wprowadzone w każdym momencie roku. Tylko 
że tu jest inna kwestia. To my, jako parlament… Rząd 
wprowadza przepisy korzystne dla przedsiębiorcy, ale 
kosztem innego podmiotu, czyli samorządu. I wów-
czas jest już trochę inny problem.

Gmina Świecie nad Osą już zwróciła się z proś-
bą… Zwróciła na to uwagę Prokuratorii Generalnej 
RP i mówi, że to jest niedopuszczalna praktyka, że 
oni będą musieli zwrócić prawie 4 miliony zł z tytułu 
podatku od nieruchomości po wejściu w życie tej no-
welizacji ustawy. Gmina Wicko w powiecie lęborskim 
w województwie pomorskim będzie musiała zwró-
cić przedsiębiorcom z tego tytułu 6 milionów zł. To 
jest naprawdę bardzo poważny ubytek w dochodach 

na lata przyszłe. I nie mówię tu o kadencji. Energetyka 
ma tę wadę, że nie jest realizowana w ciągu jednej 
kadencji i musi być planowana na kadencje przyszłe.

Takiego konsekwentnie realizowanego planu 
w Polsce nie było i twierdzę, że wciąż go nie ma. 
Jeżeli ktoś uważa inaczej, to proszę o przedstawie-
nie takiego planu w formie realizowanych kolejno, 
konsekwentnie punktów. I to nie jest wina pana mi-
nistra ani panów, którzy tam siedzą. To jest, niestety, 
obciążenie z kilkudziesięciu lat. Mówię o dwudziestu 
kilku latach, w których Polska przechodziła okres 
transformacji. Wbrew pozorom – mówię to z żalem 
i bólem serca – komuniści w tym względzie byli dużo 
lepsi. Może dlatego, że tamten system kompletnie nie 
liczył się z wymogami demokracji i w związku z tym 
mógł realizować bardzo duże inwestycje kosztem 
całego społeczeństwa.

(Senator Kazimierz Kleina: To lepiej czy gorzej?)
(Senator Leszek Czarnobaj: To lepiej czy gorzej?)
To nie ma nic wspólnego z demokracją. Niestety 

problemem jest również to… Każdy, kto przyjrzy się 
rozwojowi dużych inwestycji energetycznych, zoba-
czy, że tam, gdzie demokracja jest dobrze rozwinięta 
i gdzie obywatele pilnują pewnych rzeczy, rozwijanie 
dużych inwestycji energetycznych jest bardzo, bardzo 
trudne, a jeśli chodzi o duże inwestycje odnawialnych 
źródeł energii, np. energetyki wodnej, prawie niemoż-
liwe z uwagi na protesty społeczne. Trzeba po prostu 
jakiś teren ogrodzić, jakiś teren wysiedlić, jakiś teren 
zalać. I tu niestety człowiek okazuje się ważniejszy 
niż tereny, które mamy zalewać.

O energetyce można mówić bardzo dużo. Na za-
kończenie powiem, że Polak wciąż jest jeszcze czło-
wiekiem na dorobku. Nasz szef, nasz wyborca jest 
człowiekiem, który liczy pieniążki. W związku z tym 
naszym obowiązkiem – ja tak to postrzegam, Panie 
Ministrze – jest zapewnienie naszemu wyborcy dostę-
pu do stabilnego źródła energii po najniższej możliwej 
cenie. Jesteśmy od tego dalecy. Stabilizację mamy, bo 
nasza energetyka węglowa jest na bardzo wysokim 
światowym poziomie, jeśli chodzi o ochronę środo-
wiska, na bardzo wysokim. To trzeba mówić głośno 
i wyraźnie. To w Europie jest jeden z najwyższych 
poziomów, jakie zostały osiągnięte. To jest energety-
ka, która przez 3 kolejne dekady dokonała prawie nie-
możliwego wzrostu technologicznego. Ta energetyka 
– niestety mamy pecha – jest nielubiana przez Europę, 
wspólnotę europejską. Problem mój polega na tym… 
Ja przywołam jedno zdanie z jednej z opinii załączo-
nej do prezentowanej dziś ustawy. I to zdanie mnie 
niepokoi, Panie Ministrze. W celu realizacji krajowe-
go celu odnawialnych źródeł energii na 2020 r. oraz 
zobowiązań międzynarodowych założono przepro-
wadzenie odrębnych aukcji w 2018 r. na maksymalną 
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(senator K. Kleina) sam sposób wycofywać się z różnych rozwiązań. Nie 
mówię nawet, że macie nas słuchać, że myśmy tu 
wszystkie rozumy pozjadali, bo przecież nie na tym 
to polega. Te wszystkie uwagi, które my zgłaszamy, 
ja, koledzy, koleżanki…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…one wynikają z tego, że przedstawiciele samo-
rządów.…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …już dzię-
kuję bardzo…)

…eksperci na to zwracają uwagę. Nie słuchajcie 
nas, słuchajcie ludzi, którzy są specjalistami w tym 
zakresie i w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Lecha 

Czarnobaja.
(Głos z sali: Leszka.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Leszka.)
Leszka Czarnobaja, przepraszam.
(Senator Kazimierz Kleina: Mały Lech, czyli 

Leszek.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym być, Panie 

Marszałku, Lechem, jak Lech Wałęsa, ale niestety 
dali mi „Leszek”.)

Nie, Wałęsa jest Leszek.
(Senator Leszek Czarnobaj: Lech.)
(Senator Kazimierz Kleina: Duży.)
(Senator Leszek Czarnobaj: A, zresztą pan mar-

szałek wie lepiej. Przejdę do meritum…)
Lech, chyba dobrze…

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Chciałbym dwa słowa powiedzieć panu senato-

rowi…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Wałęsa, 

Panie Senatorze, jest Leszek, a był nazywany Lechem 
w środowisku.)

Okej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Lech 

Kaczyński był nazywany Leszkiem.)
(Senator Kazimierz Kleina: A, rozumiem.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Leszek Czarny…)
A, to na tej zasadzie pan marszałek na mnie jako 

Leszka mówi: Lech.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A pan 

Lech… Dziękuję bardzo.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
O!

gminy, które były planowane… Więcej: te pieniądze 
w praktyce zostały wydatkowane. Rzadko która gmi-
na trzyma pieniądze na koncie przez cały rok. Jest 
tutaj wielu samorządowców, wielu byłych wójtów 
i burmistrzów i oni wiedzą, co to oznacza. Jeszcze 
raz mówię: mówimy tylko o pierwszym półroczu tego 
roku. Jak to będzie funkcjonowało po wejściu w życie 
ustawy, to już jest inna kwestia, z tym nie dyskutu-
jemy. Chociaż to będzie niekorzystne dla gminy. Ale 
będzie to korzystne dla przedsiębiorców i uważamy, 
że może tak być.

Tutaj senator Peczkis mówi o nas, senatorach 
głównie z Pomorza, że jesteśmy lobbystami w złej 
sprawie. Prawda, na Pomorzu jest najwięcej wiatra-
ków. To prawda. I w związku z tym tam ten problem 
występuje z największą mocą. W gminie Potęgowo 
wspomniany zwrot będzie dotyczył 40% podatku 
od nieruchomości od osób prawnych, jaki gmina 
zbiera w ciągu roku. Tak więc to jest poważny pro-
blem. Trzeba było rzeczywiście tę sprawę rozpatrzyć 
i spróbować coś zrobić. Jeszcze raz mówię, proszę 
i sugeruję: pozwólcie nam państwo głosować za tą 
ustawą. Pozwólcie. Ale żeby można było za nią gło-
sować, to trzeba w niej uzupełnić te drobne elemen-
ty. Jeżeli nawet ta poprawka moja… A może ktoś 
z senatorów Prawa i Sprawiedliwości napisze lepszą 
poprawkę w tej sprawie i wówczas będzie wam łatwiej 
ją zaakceptować, to będzie jeszcze lepiej. Jeżeli się 
okaże, że to jest złe rozwiązanie, to w przyszłym 
tygodniu jeszcze tę poprawkę można odrzucić. Ale, 
proszę państwa, jeżeli my dzisiaj tej poprawki nie 
wprowadzimy, nie zmienimy tego, to już powrotu 
do sprawy nie będzie. Skazujemy się – mówię: my 
wszyscy, chociaż my za takim rozwiązaniem nie gło-
sujemy i przestrzegamy przed tym – na sytuację taką, 
że samorządy będą występowały z roszczeniami do 
Skarbu Państwa. Jeszcze raz mówię, że gminy ten 
podatek naliczały, ale to przedsiębiorcy sami składa-
li deklaracje podatkowe, bo to wynika z przepisów 
prawa podatkowego, sami są zobowiązani do tego na 
podstawie przepisów ustawy z roku 2016. To jest ten 
problem i na to warto zwrócić uwagę.

Wczoraj, proszę państwa, myśmy przyjęli ustawę 
o zmianie ustawy o IPN. Pamiętacie państwo, w jakiej 
atmosferze ta ustawa była przyjmowana, w jakim byle 
jakim klimacie… Przecież wszyscy uważaliśmy – 
my, bo przecież to był powrót do rozwiązania, jakie 
myśmy proponowali, na które namawialiśmy państwa 
pół roku wcześniej – że ta ustawa powinna w taki 
sposób być sformułowana, te zapisy dotyczące odpo-
wiedzialności karnej. Wczoraj jakoś tam wyszliście 
państwo chyłkiem, w byle jakim stylu to wszystko 
wyszło, ale w końcu wyszło. Tak? Nie róbcie państwo 
tak, żebyśmy znowu za kilka miesięcy musieli w ten 
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(senator L. Czarnobaj) i pan senator Kleina – olbrzymie kłopoty finansowe. 
I dlatego prosimy pana ministra o refleksję co do tych 
poprawek, które w naszej ocenie, Panie Ministrze, nie 
popsują tej ustawy, dobrej ustawy, ustawy potrzebnej, 
która poprawi istniejące prawo. Dlatego jeszcze raz 
bardzo prosimy o tę analizę jednej propozycji lub 
drugiej dotyczącej wejścia w życie tej ustawy. Tylko 
i aż tyle. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Brawo Lech!)
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Filip Libicki: Czy przedstawiciel rzą-

du chce się ustosunkować?)
Czy przedstawiciel rządu – Pani Senator, przepra-

szam – chce się ustosunkować do przedstawionych 
wniosków?

(Senator Leszek Czarnobaj: Na posiedzeniu ko-
misji.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki 
Grzegorz Tobiszowski: Przecież pytania były…)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym przez… Aha, proszę Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisję Środowiska o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego po-
rządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym 
Instytucie Wolności…

(Senator Kazimierz Kleina: A poprawki? Czy moż-
na powiedzieć o poprawkach?)

A, przepraszam, tak, tak.
(Senator Kazimierz Kleina: Przepraszam, że ja 

tak…)
Dobrze, bardzo dobrze, Panie Senatorze, że pan 

mi to przypomniał.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli: pan senator Kleina oraz panowie 
senatorowie Jackowski i Szymański wspólnie.

(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo pięknie.)
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisję Środowiska o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

Szanowni Państwo! Panie Senatorze Peczkis!
Ja również chciałbym dwa słowa powiedzieć. Ja 

rozumiem, że to jest również część debaty politycz-
nej, ale ja bym właśnie chciał to rozdzielić. My ani 
razu nie mówiliśmy o tym, co dotyczy – tak mi się 
wydawało – strony politycznej, tego, kto po czyjej 
stronie lobby stoi, ale jeżeli pan się tego domaga, to 
ja zadeklaruję: ja stoję przede wszystkim po stronie 
lobby, które polega na rozsądku, prawdzie, poszano-
waniu prawa, a w tym konkretnym przypadku stoję 
po stronie samorządów i stanowienia prawa. Ja wiem, 
że dla pana to nie jest problem, bo przecież pan py-
tał, czy jacyś przedsiębiorcy protestowali. No, czemu 
pan zadaje pytanie, czy przedsiębiorcy protestowali? 
Też mógłbym powiedzieć: reprezentuje pan lobby. 
Nie, pan po prostu pyta, czy przedsiębiorcy prote-
stowali. Ale czemu mieliby protestować? Jeżeli dla 
nich to uszczegółowiamy i to są dobre propozycje 
dotyczące projektu ustawy, i jeszcze do tego obni-
żamy podatki, to co, oni jeszcze mają protestować? 
No nie, protestowali wtedy, kiedy w takim samym 
trybie, w takim samym bałaganie wprowadzaliśmy 
interpretację dotyczącą podatku od nieruchomości dla 
nich. I dlatego my jeszcze raz – powiedział o tym pan 
senator Kleina i ja jeszcze raz chcę to zaakcentować, 
Panie Senatorze – prosimy o to, żebyście państwo 
tworzyli prawo, które jest prawem przewidywalnym 
m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, i to 
w tym zakresie lobbujemy.

A skoro pan mówi o suwerenie i o ocenach, no 
to tak na szybko… Przecież ja nie będę się z panem 
równał, pan jest fachowcem wysokiej klasy w tej 
dziedzinie, ale panu przeczytam, pan to na pewno 
zna. Otóż Eurostat ogłosił dane za 2017 r. i pisze, 
że jeden z najwyższych wzrostów cen energii elek-
trycznej jest w Polsce, prawie 7%. Z uwzględnie-
niem porównania siły nabywczej najniższe koszty 
gospodarstwa domowe – bo mówię o gospodarstwach 
domowych – ponoszą w takich krajach jak Finlandia, 
Luksemburg, Holandia. Wiemy, jakie tam ludzie mają 
dochody, a mimo to ponoszą najniższe koszty. A jed-
ne z najwyższych kosztów energii elektrycznej są 
w Niemczech, w Portugalii i w Polsce. To tak celem 
uzupełnienia pana wypowiedzi dotyczącej tego, cze-
go oczekuje suweren. Suweren oczekuje m.in. tego, że 
proporcja ponoszonych kosztów, jeśli chodzi o koszy 
energii zużywanej w gospodarstwach domowych, do 
siły nabywczej będzie taka, jak w tych pierwszych 
wskazanych krajach – bo pan wymienił Finlandię 
i te pozostałe kraje.

A jeśli chodzi o lobby, to jeszcze raz zaznaczam, 
że stoję po stronie lobby prawa, stabilności prawa 
i jego przewidywalności oraz po stronie samorządów, 
które będą miały – o czym mówili pani senator Sztark 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) do 2026 r., o poziomie finansowania instytutu będzie 
decydował parlament, uchwalając ustawę budżetową.

Komisje, po wspólnym posiedzeniu, w którym 
uczestniczyli również pan minister Paweł Szrot oraz 
pan minister Stanisław Szwed, wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Libicki się zgłasza. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, kiedy myśmy 

uchwalali ustawę o Narodowym Instytucie Wolności, 
były podnoszone wątpliwości, że instytut może np. 
finansować jedne organizacje, a innych nie. Mówiąc 
o tym, że te wydatki zostaną zwiększone, że bardziej 
dofinansowujecie państwo instytut wolności, podał 
pan 3 grupy organizacji, na które te środki będą prze-
znaczane w szczególności, m.in. harcerstwo. Czy to 
oznacza, Panie Senatorze, że inne organizacje, z in-
nych grup reprezentujących inne środowiska też się 
będą mogły ubiegać o te zwiększone środki, czy nie? 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, tak jak powiedziałem, te li-

mity dotyczą różnych realizowanych programów. 
Oczywiście programem, który tutaj jest mocno ak-
centowany, jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
i oczywiście o środki z tego funduszu mogą ubiegać 
się różne organizacje. 

W tym roku – jako ciekawostkę to podam – było 
ponad 3 tysiące wniosków, o ile dobrze pamiętam 
z tego, co było na posiedzeniu komisji. 500 wniosków 
otrzymało dofinansowanie, czyli też organizacje, któ-
re składały konkretne projekty. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 842, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 842 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-a Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed-

stawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ustawa ta została wniesiona przez rząd. Dotyczy 
ona zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność 
statutową instytutu w latach 2018–2026. Nowelizacja 
tej ustawy jest prosta, jednoartykułowa i dotyczy 
zwiększenia limitów maksymalnych dotyczących fi-
nansowania z budżetu państwa działalności instytutu.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego powstał na mocy 
ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym 
Instytucie Wolności. Instytut przejął od Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizację pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z rocznym 
budżetem przeznaczonym na dotacje dla organiza-
cji pozarządowych wynoszącym 60 milionów zł. 
Proponowane w nowelizacji zwiększenie limitu 
wydatków związane jest z planami uruchomienia 
w najbliższym czasie kolejnych programów rządo-
wych. Te programy to: Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018–2030, Program Rozwoju 
Wolontariatu „Korpus Solidarności” oraz program 
rozwoju organizacji harcerskich.

W kontekście szczegółów tej ustawy należy za-
znaczyć zwłaszcza jedną ważną sprawę. Tak jak już 
wcześniej powiedziałem, ustawa podnosi jedynie 
maksymalne limity finansowania. Środki na ten rok 
na działalność narodowego instytutu już są zabezpie-
czone. Jeśli chodzi o kolejne lata, to progresywnie, 
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Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mówił pan o kosztach funkcjo-

nowania instytutu, Narodowego Instytutu Wolności. 
A może pan przytoczyć, jaka to jest kwota rocznie? 
Ile budżet państwa kosztuje działalność instytutu?

(Senator Leszek Czarnobaj: W sensie utrzymania.)
W sensie utrzymania oczywiście. Nie programów, 

tylko utrzymania instytucji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, o ile dobrze sobie przypominam, 

to taka kwota nie wybrzmiała podczas posiedzenia 
komisji. Myślę, że pan minister na to pytanie panu 
odpowie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panu.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję pięknie.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony sekretarz stanu…

(Rozmowy na sali)
Ale ja mam kogoś innego wpisanego…
Czy pan minister Paweł Szrot pragnie zabrać głos 

w sprawie ustawy?
Proszę bardzo.
Pan dyrektor też będzie miał prawo, jeżeli zechce.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca bardzo wyczerpująco 

przedstawił treść nowelizacji. Nie chcę powtarzać 
całego jego wystąpienia – powtórzę tylko jedną za-
sadniczą kwestię. My dzisiaj debatujemy nad tym, jak 
zmienić blankiet, to znaczy górny limit wydatków 
z budżetu państwa przeznaczonych na Narodowy 
Instytut Wolności, a o tym, jak ten blankiet zostanie 
wypełniony, czyli jakie konkretnie środki zostaną 
przeznaczone na instytut w kolejnych latach, każdo-
razowo będzie decydować w pierwszym rzędzie in-
stytut, w następnym – rząd, a ostatecznie oczywiście 
parlament, uchwalając budżet.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wymienił pan 3 grupy projektów, 

które mogą być dofinansowywane. Ja rozumiem, że 
to jest główny element wsparcia instytutu. Czy inne 
wydatki… Czy państwo na posiedzeniu komisji roz-
mawialiście też o innych wydatkach, np. o wydatkach 
na rozbudowę, na płace, no bo przecież to zapewne 
będzie kosztowało, czy tylko rozmawialiście o tym, 
co dotyczy wsparcia projektów obywatelskich?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Tak, Panie Senatorze, rozmawialiśmy też o innych 

wydatkach na posiedzeniu komisji. 
Tutaj chciałbym od razu wyjaśnić, że widzimy 

znaczny wzrost finansowania w 2019 r. w stosunku do 
pierwotnej wersji, ale ten znaczny wzrost, ta znacząco 
wyższa kwota jest związana z adaptacją budynku na 
ulicy Parkowej na potrzeby instytutu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda. Proszę uprzejmie.

Senator Jarosław Duda:
Przepraszam najmocniej, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiedział pan jako ciekawost-

kę o tych 500 wnioskach o dofinansowanie. Ma pan 
dane, jak było w poprzednich latach? To jest jakaś 
rewelacyjna liczba? Bo tak to zabrzmiało, jakby to 
była duża zmiana i duże osiągnięcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Panie Senatorze, nie mam danych, jak było w po-

przednich latach. Ja tylko referuję to, co było omawia-
ne na posiedzeniu komisji, a tam nie było porównania 
z poprzednimi latami.

(Senator Jarosław Duda: Zapytam pana ministra.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.
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(sekretarz stanu P. Szrot) tutowi, tylko zwiększamy górny limit. Potem będzie 
decyzja co do konkretnych środków przeznaczonych 
na jego działalność. Zwiększenie tego górnego limitu 
przyczyni się do poprawy sytuacji społeczeństwa 
obywatelskiego, bo te środki popłyną do organi-
zacji społecznych. Takie są fakty, Panie Senatorze. 
Również w zakresie obsługi tego programu – tu mó-
wimy o tych etatach… Przypominam, że od początku 
była mowa o tym, że od początku była mowa o tym, 
że powinniśmy dociągnąć do tego pułapu 60 eta-
tów. To było wpisane w OSR pierwotnego projektu. 
Przypominam, że również koszty adaptacji budynku 
zostały oszacowane na podstawie bardzo racjonal-
nych, rzeczowych i oszczędnych wyliczeń. Panie 
Senatorze, proszę o przyjęcie moich wyjaśnień.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, no, to wygląda tak, że instytut 

działa już jakiś czas, a jeżeli chodzi o parlament, 
o Senat, to po uchwaleniu tej ustawy o instytucie jest 
to w zasadzie, jak rozumiem, druga pańska obec-
ność tutaj, która tym razem wiąże się z finansami, 
z podniesieniem tych limitów, o których pan mówił. 
To znaczy, że jakiś czas instytut funkcjonował i do-
szliście państwo w związku z tym do wniosku, że te 
środki są niezbędne do dalszego funkcjonowania. To 
ja chciałbym zapytać, jak pan ocenia ten pierwszy 
etap funkcjonowania instytutu. Bo jeśli mamy o tym 
decydować, głosować za tym, to chcemy wiedzieć, jak 
państwo oceniacie ten pierwszy etap funkcjonowania 
instytutu, jego działalność bez zwiększonego limitu. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, już odpowiadam. Jeśli chodzi 

o zwiększenie limitu, to wynika to z rozwinięcia dzia-
łalności instytutu. Na to będą potrzebne dodatkowe 
środki, dlatego też podnosimy te limity. Pan senator 
sprawozdawca mówił tutaj o 3 programach: rozwoju 
organizacji obywatelskich, rozwoju wolontariatu – 
„Korpusu Solidarności”, rozwoju organizacji oby-

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, które pan 
senator przekierował do mnie, to w tym roku prze-
widziane jest finansowanie instytutu na poziomie 
33,6 miliona zł, z czego na wynagrodzenia – o te kwe-
stie pytał na posiedzeniu komisji pan senator Duda 
– przeznaczono 730 tysięcy zł. Chciałbym podkre-
ślić… Była mowa o modernizacji tego budynku. To 
jest rzecz niezbędna, żeby zapewnić właściwą prace 
Narodowego Instytutu Wolności, ale te wydatki re-
alnie się skończą w 2019 r. A jeśli chodzi o środki 
przeznaczone na obsługę programów, to chciałbym 
tylko przypomnieć, że te środki wyniosą ok. 7% wy-
datków budżetu instytutu, natomiast w programach 
europejskich dopuszcza się koszty zarządzania pro-
gramami na poziomie 20%. A więc jest to policzone 
znacznie oszczędniej i na poziomie znacznie niższym 
niż w przypadku programów europejskich.

Panie i Panowie Senatorowie, Panie Marszałku, 
proszę o uchwalenie ustawy w kształcie przedłożo-
nym przez Sejm. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, niech pan pozostanie na mówni-

cy, bo obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Pan senator Duda się zgłaszał.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, w 2014 r. pan premier Gliński mówił, 

że społeczeństwo obywatelskie jest w Polsce słabe. To jest 
cytat. Czy sądzi pan w związku z nowelizacją tej ustawy, 
że te 60 etatów i budynek za 20 milionów społeczeństwo 
obywatelskie wzmocnią? Wydaje się, że ta nowelizacja, 
tak szybka – przypomnę, że pół roku ta ustawa ma – ma 
jeden cel, to znaczy pozyskanie pieniędzy nie na społe-
czeństwo obywatelskie, tylko na wzmocnienie instytucji. 
Czy mógłby pan się do tego odnieść?

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

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, otóż na pewno… Przypominam, 

że nie przyznajemy dzisiaj żadnych środków insty-
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(sekretarz stanu P. Szrot) Mam jeszcze inną uwagę, uwagę natury czysto 
technicznej. Mianowicie nie zmieniamy oczywiście 
kwoty limitu na rok 2017, ale zmieniamy ją na rok 
2018, nieco tylko ją podwyższając, o 6 milionów. 
Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
A czy nie należałoby dodać, że ona wchodzi z mocą 
wsteczną od 1 stycznia 2018 r.? Bo limity są na cały 
rok, a nie tylko na ten kawałek, który nam został. Ale 
to już zależy od uznania pana ministra.

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

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, ja tu już o tym mówiłem. 

Modernizacja, adaptacja budynku przy ulicy 
Parkowej na potrzeby instytutu kończy się w 2019 r. 
Potem wszystkie środki, i środki na finansowanie 
programów, i środki na obsługę programów, przezna-
czane będą wyłącznie na działalność merytoryczną 
instytutu.

Jeśli chodzi o uwagę natury legislacyjnej, którą 
pan złożył, to, szczerze powiedziawszy, ja się z nią 
nie zgadzam. Środki na bieżący rok zostały już tak na-
prawdę zapewnione. To zwiększenie dotyczy głównie 
rozpoczynającej się adaptacji budynku na Parkowej, 
a częściowo obsługi zadań. Myślę, że z punktu wi-
dzenia prawno-legislacyjnego sformułowania zawarte 
w ustawie są prawidłowe. Dziękuję, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam kró-

ciutkie pytanie. Powiedział pan, że koszt wdrażania 
programów i administrowania tymi programami 
przez instytut to jest 7%, w sytuacji gdy dopuszczalna 
granica, o której mówi Unia Europejska, to jest nawet 
20%. Proszę mi wytłumaczyć, czy te 7% oznacza, że 
ci, którzy będą wdrażali różnego rodzaju projekty, nie 
będą mogli ponosić żadnych kosztów administracyj-
nych. Gdyby tak nie było, oznaczałoby to, że koszty 
administracyjne wdrażania programu trzeba zsumo-
wać. 7% to jest koszt instytutu, ale również instytucja, 
która wdraża, zapewne będzie ponosiła jakieś koszty 
administracyjne. Z tego, co ja wiem – może jestem 
w błędzie, dlatego pytam pana ministra – wynika, że 

watelskich. Te programy są już na finalnym etapie 
przygotowań. Na wcześniejszym etapie, nieco niżej, 
ale też niedaleko finału, jest czwarty program, pro-
gram wsparcia uniwersytetów ludowych. I w związku 
z tym na rozwinięcie tych 3 nowych frontów działal-
ności instytutu potrzebne są dodatkowe środki.

Jak ja oceniam dotychczasową działalność 
Narodowego Instytutu Wolności? Panie Senatorze, 
oceniam ją bardzo dobrze, przede wszystkim w kon-
tekście rozstrzygnięcia konkursu na dotacje w pro-
gramie „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Ja tylko 
chciałbym przypomnieć, że złożono 3 tysiące ofert, 
a do realizacji wybrano 500 ofert z terenu całego 
kraju. Do tych zakwalifikowanych organizacji trafi 
ponad 90 milionów zł na projekty roczne i dwulet-
nie. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego konkursu, to 
chciałbym też przypomnieć, że 70% wybranych do 
dofinansowania ofert pochodzi od organizacji, które 
dotąd nie korzystały ze środków programu. No, 60% 
ofert wybranych do dofinansowania pochodzi od ma-
łych organizacji, z budżetem do 100 tysięcy zł. Ponad 
60% ofert wybranych do dofinansowania pochodzi od 
organizacji z małych miasteczek, do 50 tysięcy miesz-
kańców, z tych mniejszych ośrodków. I w związku 
z tymi rozstrzygnięciami, o których mówiłem, oce-
niam to wszystko bardzo dobrze. Niemniej jednak 
żeby instytut dalej pracował równie sprawnie, rów-
nie sprawnie alokował te środki, potrzebne będzie 
zwiększenie limitu. Dziękuję. Panie Senatorze, proszę 
o przyjęcie tego wyjaśnienia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Nie mamy pełnego obrazu, jeśli czytamy tylko sam 
tekst ustawy, bez tekstu wcześniejszego. Mianowicie 
oprócz remontu budynków trzeba zauważyć, że od 
roku 2019 do 2026 te limity rosną, praktycznie rzecz 
biorąc, 10-krotnie. Ale to już nie są limity środków 
na remont, jak sama nazwa wskazuje, tylko na orga-
nizacje, a więc można domniemywać, że 10-krotnie 
zwiększy się także liczba organizacji, które instytut 
będzie obsługiwał. Na pewno będzie to dla społeczeń-
stwa obywatelskiego korzystne. Do tej pory mieliśmy 
limity w wysokości średnio 3 milionów 700 tysięcy, 
3 milionów 800 tysięcy, a teraz mamy limit 40 mi-
lionów 800 tysięcy. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby 
to wybrzmiało, bo musimy porównać te proporcje.
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(senator L. Czarnobaj) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, wspomniał pan o tym progra-
mie ogólnym. Ja to już tłumaczyłem na posiedze-
niu komisji. Ten program jest realizowany w trybie 
segmentowym i te 3 programy, o których mówiłem, 
o których mówił pan senator sprawozdawca, to są 3 
pierwsze etapy realizacji tego Narodowego Programu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeśli chodzi o stronę internetową instytutu, to 
otrzymałem informację – tu może mógłby coś do-
precyzować pan dyrektor Kaczmarczyk – że to już 
jest na finalnym etapie przygotowania. Jeśli chodzi 
o te sprawy, to proszę kierować pytania do pana dy-
rektora Kaczmarczyka.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Teraz ja mam pytania do pana.
Powiedział pan, że 7% kosztów na wdrażanie pro-

gramów – tak to zrozumiałem – zostaje w instytucie. 
Tak?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Jest przeznaczone dla in-
stytutu.)

Dla instytutu.
A jaki jest poziom – procentowo – kosztów kwa-

lifikowanych, na które będziecie się zgadzali, jeśli 
chodzi o organizacje pozarządowe? To jest moje 
pierwsze pytanie.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Chce pan kontynuować, Panie 
Marszałku, czy od razu mam odpowiedzieć?)

Niech pan odpowie od razu.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku, otóż tak, 7% to są koszty zarzą-

dzania programami. Jeśli chodzi o koszty kwalifiko-
wane wdrażania programów po stronie organizacji 
społecznych, to zobowiązuję się odpowiedzieć panu 
marszałkowi na piśmie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Będę wdzięczny za to. Dziękuję panu.
A teraz mam następne pytanie. Proszę mi powie-

dzieć, jakie organizacje… 500 organizacji pozarzą-
dowych zostało zakwalifikowanych do finansowania. 
Proszę mi powiedzieć, jakie organizacje pozarządowe 
otrzymały największe wsparcie.

te 20% dotyczy kosztów wdrażania projektów, a nie 
kosztów administrowania projektami na szczeblu, nie 
wiem, unijnym czy krajowym. Gdyby pan minister 
mógł to doprecyzować…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, to nie są koszty wdrażania pro-
jektów – mówimy o europejskim pułapie 20% – to są 
koszty zarządzania programami…

(Senator Leszek Czarnobaj: Na szczeblu…)
…na szczeblu instytutu. Spróbujemy to jeszcze 

doprecyzować, ale tak to w tym momencie interpre-
tuję, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, w tej ustawie, tak jak już to so-

bie powiedzieliśmy, rząd koncentruje się głównie na 
pieniądzach. Ale chciałbym zapytać o pewną sprawę. 
Narodowy Instytut Wolności istnieje już ponad pół 
roku i do dzisiaj nie przedstawił żadnego nowego 
programu dla organizacji, dotyczy to też kluczo-
wego Narodowego Programu Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, który – jak słysze-
liśmy – miał być fundamentem dla pozostałych pro-
gramów. Reszta w moim przekonaniu jest, można 
powiedzieć, we mgle różnych rzekomych konsultacji, 
o których nie możemy się nic dowiedzieć, ponieważ, 
Panie Ministrze, instytut do dzisiaj, a minęło ponad 
pół roku, nie był w stanie stworzyć swojej strony 
internetowej i rzetelnie informować o swoich dzia-
łaniach. Czy nie uważa pan, że jest to przynajmniej 
dziwne?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.
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Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, mam kilka pytań, ale może po 

kolei…
Przede wszystkim chciałbym zapytać, Panie 

Ministrze, jaka jest alokacja środków na poszcze-
gólne programy. Czy pan ma dzisiaj tę wiedzę? Nie 
ma pan. A kiedy…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Powtarzam… Jeśli mogę, 
Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Powtarzam: te 3 programy, o których mówiliśmy, 
są na ostatnim etapie przygotowywania. Wtedy, kiedy 
one zostaną przyjęte, będziemy mieli bardziej kon-
kretną wiedzę.

Senator Jarosław Duda:
Czyli nie odpowie mi pan też na pytanie, jak zo-

stanie zagospodarowanych 60 dodatkowych etatów, 
jeśli chodzi o planowane i obecne programy?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, zostanie to zagospodarowane 

gospodarnie, zgodnie…
(Senator Jarosław Duda: Dziękuję.)
…z doświadczeniami instytutu i zgodnie z plana-

mi, które on ma.
(Senator Jarosław Duda: Mogę, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ależ proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Panie Ministrze, chciałbym zatem zapytać, czy 

ma pan wiedzę, jaka będzie procedura…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

może zada wszystkie pytania. Tak?)
Okej. Jeśli tak mogę, to będzie najlepiej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O ze 20 ta-

kich organizacji bym prosił.)
Panie Marszałku, oczywiście szczegółową odpo-

wiedź również przekażemy na piśmie. W tym momen-
cie mogę powiedzieć, że wsparcie finansowe otrzy-
mały następujące organizacje. Fundacja „Rodzice dla 
Szkoły, Rodzice dla Społeczeństwa” z Warszawy – to 
jest projekt dotyczący rozszerzenia wiedzy na temat 
praw i obowiązków nauczycieli, rodziców, uczniów 
i pracowników na terenie szkoły. Fundacja ta dostała 
166 tysięcy zł. Jako kolejny przykład można wska-
zać Stowarzyszenie na rzecz Międzypokoleniowego 
Wspierania Rozwoju Człowieka „Matecznik” – to 
jest projekt „Tożsamość trzeba kształtować i pielę-
gnować”, który polega na kształtowaniu wiedzy hi-
storycznej, tożsamości regionalnej wśród młodego 
pokolenia Lubuszan. To jest projekt, który opiewa 
na 300 tysięcy zł.

Mogę tu jeszcze wymienić wiele, ale chyba panu 
marszałkowi nie o to chodzi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, w takim razie poprosiłbym o od-

powiedź na piśmie. I proszę o listę tych 500 organiza-
cji. Proszę także usystematyzować to tak, żeby było 
od największych dotacji do najmniejszych. Chodzi 
o to, żeby sprawa była jasna.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, mogę?)

Czy ktoś jeszcze?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Ja się zgłaszam.)
Aha.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku, ja tylko chciałbym w celu dopre-

cyzowania… To jest kwestia organizacji zakwalifiko-
wanych do programów FIO. To jest rzecz publiczna 
i ona jest dostępna na stronie internetowej dotyczą-
cej FIO. Ale oczywiście ja się zobowiązuję do tego, 
że w porozumieniu z instytutem to posegregujemy, 
usystematyzujemy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja rozumiem, ale słyszałem, że strony internetowej 

jeszcze nie ma, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Duda. Proszę uprzejmie.
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(senator J. Duda) lifikowanych w zakresie FIO – i będzie zastosowana 
do nowych projektów w ramach tych 3 nowych pro-
gramów.

Jeśli chodzi o harcerstwo, Panie Senatorze, to 
polskie harcerstwo prezentuje tak horyzontalny typ 
działalności, dotyczący tak wielu dziedzin życia spo-
łecznego, że uważam, iż absolutnie uzasadnione jest 
dedykowanie polskiemu harcerstwu odrębnego pro-
gramu wsparcia, tym bardziej że jest to tylko jeden 
z 3, obecnie prawie 4 programów, których dotyczy 
działalność instytutu.

Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, to potwier-
dzam, Rada Działalności Pożytku Publicznego odnio-
sła się pozytywnie do tego projektu. Zresztą moim 
zdaniem to jest zrozumiałe, jeśli chodzi o postawę 
uczestników ze strony organizacji społecznych tej 
rady, gdyż umożliwiać on będzie przyznanie orga-
nizacjom społecznym większej ilości środków. To 
jest oczywiste, że nie powinni protestować przeciw-
ko takiemu rozwiązaniu przedstawiciele organizacji 
społecznych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan tu powiedział, że w ramach 

FIO wpłynęło 3 tysiące wniosków, ofert i że z tego 
państwo wybraliście 500. Ja wiem, że pan mi w tej 
chwili pewnie z głowy nie odpowie, to jest zrozumia-
łe. Ale chciałbym pana zapytać, czy w jakikolwiek 
sposób w tej selekcji brano pod uwagę czas funk-
cjonowania organizacji. Bo mieliśmy różne takie 
informacje medialne, że zdarzały się w przypadku 
innych funduszy takie sytuacje, że była organizacja, 
która istniała tydzień czy kilka dni, i dostawała duże 
dofinansowanie. W związku z tym ja, jakby dublując 
pytanie… Po pierwsze, pytam pana o to, czy się spo-
tkaliście z takimi przypadkami, czy takie przypadki 
były. Po drugie, dublując trochę pytanie pana marszał-
ka Borusewicza, chciałbym do tej listy, która zostanie 
uszeregowana i nam przedstawiona, dołożyć jeszcze 
jedno kryterium: czas funkcjonowania. Poprosiłbym 
też o tę listę z takim doprecyzowaniem: uszeregowa-
nie według wielkości dofinansowania i czasu funk-
cjonowania organizacji. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Zgadzam się, ja też o to poproszę.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Czyli kolejne moje pytanie: jaka będzie procedura 
oceny wniosków w przypadku nowych programów? 
Czy ostateczna opinia transparentnie wybranych eks-
pertów będzie brana pod uwagę, czy może decyzja 
dyrektora na podstawie niewiążącej go opinii tychże 
ekspertów? Czy już jest znana procedura?

I, jeśli pan pozwoli, jeszcze jedno: nie mam nic 
przeciwko harcerzom, a wręcz przeciwnie, ale chciał-
bym dopytać, dlaczego tworzony jest dedykowany 
program, wyłącznie harcerski, obejmujący tylko jeden 
typ organizacji. A gdzie pozostałe organizacje pracu-
jące z młodzieżą? Czy wzięliście to pod uwagę? Bo 
to jest nacelowane na jedną organizację, a pozostałe 
zgłaszają się do mnie i mówią, że nie jest to ich zda-
niem sprawiedliwe.

I co z tymi konsultacjami? No bo państwo niby 
się tym szczycicie, że konsultacje są prowadzone, ale 
sygnały ze środowiska organizacji pozarządowych 
są zupełnie inne – że jest to robione bez szerokiego 
udziału i potrzeby… Macie tylko Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. Warto by było wykorzystać 
też pozostałe… To na razie tyle, Panie Marszałku. 
Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku! Panie Senatorze, jeśli chodzi 

o kryteria wyboru projektów, to one są określone 
w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności. Ustawa 
ta wymaga dokonania oceny jakościowej projektów 
i ofert na podstawie 5 kryteriów ustawowych, a są 
to: adekwatność oferty w odniesieniu do celów pro-
gramu; jakość planu działań zawartego w ofercie; 
potencjalny wpływ działań zawartych w ofercie na 
uczestników, organizacje zaangażowane w realizację 
oferty i inne podmioty będące interesariuszami dzia-
łań; możliwość realizacji oferty w grupie partnerskiej; 
zasadność planowania kosztów w stosunku do celu, 
rezultatów i zakresu działań.

Instytut korzystał i korzystać będzie w zakre-
sie tych nowych programów w procedurze selekcji 
ofert i projektów z ekspertów zewnętrznych, którzy 
w sposób niezależny od instytutu dokonają oceny 
ofert i wniosków w odniesieniu do wskazanych kry-
teriów. Szanowny Panie Senatorze, ta procedura już 
była zastosowana w odniesieniu do 3 tysięcy projek-
tów – przypominam, 500 projektów zostało zakwa-
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o instytut, jest wystarczające i ja to przyjmuję do 
wiadomości. Mnie interesuje, czy działacie państwo 
w sposób strategiczny, a mianowicie czy istnieje pro-
gram współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Bo chcę powiedzieć, że ustawowo, począwszy od 
gminy, skończywszy na samorządach województwa, 
istnieje taki obowiązek, obowiązek prawny, że zanim 
się przystąpi do konkursu, dany pomysł grupy w da-
nej dziedzinie musi być w programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, gdzie wymaga się 
między innymi pozytywnej opinii organizacji poza-
rządowych. Dlatego pytam, czy na szczeblu rządo-
wym ten mechanizm jest podobny, czy działa to tak, 
jak pan minister powiedział.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, ja już mówiłem, jak wyglądają 

kryteria oceny. Rząd realizuje współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, wykorzystując te środki praw-
ne, które ma w dyspozycji, głównie właśnie z ustawy 
o Narodowym Instytucie Wolności. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, to sprawa trochę z boku, ale, jak 

pan doskonale wie, największą kontrowersję w ostat-
nich latach – bo to nie jest temat dotyczący tylko ostat-
nich miesięcy czy nawet 2 albo 3 lat – wywołuje kwe-
stia mechanizmu jednego procenta… albo procentu, jak 
się ponoć powinno mówić. Czy w tym zakresie instytut 
podejmie jakieś działania? Bo to jest temat niezwykle 
ważny. Szczególnie chodzi mi o subkonta. Czy jesteście 
w stanie podjąć ten temat? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, to jest zakres przedmiotowy 

zupełnie obok naszej regulacji. Mogę to rozumieć 

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, tak jak powiedziałem, ja zobo-
wiążę obecnego na sali pana dyrektora Kaczmarczyka 
do przygotowania takiej listy z dodanym tym jed-
nym kryterium. Nie mam informacji co do zakre-
su czasowego funkcjonowania tych organizacji, 
które będą, a właściwie już są beneficjentami FIO. 
Przedstawiałem dane dotyczące zróżnicowania pod 
względem budżetu, wielkości organizacji, wielkości 
ośrodka, z której ona pochodzi. O tę informację, Panie 
Senatorze, uzupełnimy listę.

(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Może to tak 

super nie wiąże się z tym projektem ustawy, ale jeśli 
pan minister mógłby mi udzielić odpowiedzi „tak” lub 
„nie”, bo to nie jest dziedzina, którą szczególnie się 
zajmuję… Czy istnieje rządowy program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, istnieje program wsparcia or-

ganizacji pozarządowych w postaci tych segmen-
towych programów, o których tutaj mówiliśmy. No, 
Narodowy Instytut Wolności realizuje zadania rzą-
du w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych 
i współpracy z nimi. Moim zdaniem to jest absolutnie 
wystarczające dla dobrej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mogę uzupełnić?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, ja nie oczekuję oceny. Pan 

minister powiedział, że to, co robicie, jeśli chodzi 
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(sekretarz stanu P. Szrot) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Nie potrafię się do tego odnieść.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Więcej pytań nie ma… A, jest jeszcze jedno. 

Przepraszam.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Tak. Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bo jest okazja, żeby dopytać… 

Może pan ma na ten temat wiedzę, jeśli nie, to po-
proszę o odpowiedź na piśmie. Jak wyglądają dzisiaj 
kwestie funduszy norweskich? Czy tam są poważne 
opóźnienia, jeśli chodzi o realizację? I proszę po-
wiedzieć, czy to jest w ogóle zagrożone, jeśli chodzi 
o realizację?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, pańskie pytanie również padło 

nader daleko od materii dzisiejszej nowelizacji…
(Senator Jarosław Duda: Pan jest sekretarzem 

stanu odpowiedzialnym za to.)
Panie Senatorze, odpowiemy na piśmie.
(Senator Jarosław Duda: Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
To ja też bym poprosił o kopię tej odpowiedzi…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Jasne.)
…dobrze? Bo mnie też to interesuje.
(Senator Kazimierz Kleina: Ja też mogę prosić o tę 

informację o funduszu norweskim?)
O czym?
(Senator Kazimierz Kleina: O funduszu norwe-

skim, o tę odpowiedź na piśmie.)
Aha. Czyli pan senator Duda, Kleina i Borusewicz.
Dobrze. Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Dziękuję.)
Informuję, że pan minister Szrot zobowiązał się do 

udzielenia pisemnych odpowiedzi na pytania senato-
rów Borusewicza, Libickiego, Dudy, Kleiny i jeszcze 
raz Borusewicza.

Otwieram dyskusję.

jako wniosek de lege ferenda. I przyjmuję to, Panie 
Senatorze, do odpowiedzi na piśmie. Zobowiążę kie-
rownictwo instytutu do przygotowania stanowiska 
w tym zakresie.

(Senator Jarosław Duda: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to finansowe 

wsparcie instytutu dla organizacji pozarządowych 
może dotyczyć także współpracy polskich organizacji 
z organizacjami poza granicami Polski, załóżmy, zaj-
mującymi się młodzieżą? Czy organizacje harcerskie 
mogą współpracować z… Czy ten program będzie 
dotyczył także wsparcia współpracy z organizacjami 
skautowskimi? Czy to jest wyłączone i rząd ma inną 
ścieżkę?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panu marszałkowi chodzi wyłącznie o ten projekt 

dotyczący wsparcia organizacji harcerskich czy też…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie tylko, 

nie tylko. Czy…)
To wszystko będzie oczywiście zależało od kon-

kretnych projektów. Ja w tym momencie nie widzę 
przeciwwskazań do tego, żeby takie projekty miały 
zakresowo obejmować pewne elementy współpracy 
transgranicznej. Przypominam, że projekty progra-
mów są na ostatnim etapie przygotowania. Za chwilę 
będą właściwie gotowe, więc będzie można to ocenić 
już finalnie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli tu nie 
ma…)

Tak, nie widzę przeciwwskazań.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem.
A… Wiem, że w budżecie jest gdzieś ok. 4,5 mi-

liona zł na programy współpracy między młodzieżą 
polską a ukraińską. Czy to jest u was, czy to jest 
poza…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Moim zdaniem to jest poza naszą częścią budże-

tową, w sensie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
czy Narodowego Instytutu Wolności.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) pozarządowe, zwłaszcza te, które prowadzą subkon-
ta, wykorzystują środki pozyskane z 1%. Zebrane 
doświadczenia, informacje w tym zakresie będą na 
jesieni podstawą do rozpoczęcia szerokiej debaty na 
temat 1%.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Dziękuję, Panie Dyrektorze.
(Senator Jan Filip Libicki: To ja jeszcze…)
Czy są jeszcze pytania?
(Senator Jan Filip Libicki: Tak, tak.)
Proszę bardzo, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Ja chciałbym zapytać o następującą kwestię. 

Pan minister Szrot w swoim wystąpieniu mówił o 3 
programach, 3 obszarach, na które będą przezna-
czone zwiększone środki. Obok harcerstwa padła 
taka nazwa… Chodzi mi o wolontariat, o Korpus 
Solidarności. Czy mógłby pan trochę więcej o tym 
powiedzieć? Zainteresował mnie zwłaszcza ten człon 
nazwy: Korpus Solidarności. Do kogo będzie adreso-
wany ten program? Jak w zamyśle ma funkcjonować? 
Trochę szczegółów poproszę. Dziękuję.

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

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju  
Społeczeństwa Obywatelskiego  
Wojciech Kaczmarczyk:
Jeśli pan marszałek pozwoli…
Program „Korpus Solidarności” to jest program 

wsparcia rozwoju wolontariatu długoterminowego 
i systematycznego, czyli takich form wolontariatu, 
które są najtrudniejsze do zrealizowania. Zakładamy 
w tym programie, że wsparcie uzyskają wolontariu-
sze, którzy co najmniej przez rok systematycznie, 
co najmniej 16 godzin w miesiącu, będą świadczyli 
wsparcie w różnych organizacjach pozarządowych.

Program „Korpus Solidarności” zakłada bardzo 
ścisłą współpracę instytucji zarządzających, czyli 
Narodowego Instytutu Wolności, z organizacjami po-
zarządowymi, w ramach których wolontariusze będą 
świadczyli swoje usługi. Korpus dostarczy wolonta-
riuszom wsparcia szkoleniowego, i to zarówno szko-
leń na tym wczesnym etapie, etapie przystępowania 
do Korpusu Solidarności, jak i szkoleń specjalistycz-
nych. Także szkoleń psychologicznych w przypadku 
świadczenia wolontariatu w takich najtrudniejszych 

Proszę o zabranie głosu…
(Senator Jan Filip Libicki: A pan dyrektor?)
Aha… A są pytania do pana dyrektora?
(Senator Jan Filip Libicki: Ja zaczynam.)
To proszę bardzo.
Pan dyrektor nie zgłaszał się do wypowiedzi, 

w związku z tym go nie prosiłem. Ale pan dyrektor 
Wojciech Kaczmarczyk ma prawo odpowiadać na 
państwa pytania i zabierać głos.

Proszę bardzo, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Ja chciałbym, Panie Dyrektorze… Kiedy była 

uchwalana ta ustawa, mieliśmy różne zdania w tej 
sprawie, ja o tym pamiętam, pan o tym pamięta. Moje 
pytanie jest następujące. Chyba taka jedyna sprawa, 
co do której się wówczas zgadzaliśmy, to była kwestia 
1%. W założeniu to był pomysł na wspieranie małych 
organizacji, ale doszło do takiej sytuacji, że de facto 
wygrywały duże, profesjonalne organizacje, które 
stać było na reklamę, na to, żeby sobie po prostu po-
zbierać ten 1% w dużych ilościach. Ja uważałem to 
za coś złego, za wypaczenie idei 1%. Rozumiem, że 
przez te pół roku państwo zajmowaliście się pewnie 
głównie kwestiami organizacyjnymi, ale merytorycz-
nymi pewnie trochę też. Chciałbym, żeby mi pan 
powiedział, czy coś się w tej sprawie przez te pół 
roku zadziało. Jak pan to widzi, jakie są plany na 
przyszłość w takim zakresie, żeby to trochę zrówno-
ważyć? Bardzo dziękuję.

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

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju  
Społeczeństwa Obywatelskiego  
Wojciech Kaczmarczyk:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, sprawa 

1% i kwestie regulacyjne są poza kompetencjami 
Narodowego Instytutu Wolności, który jest agencją 
wykonawczą, przygotowaną do realizacji progra-
mów, a nie do przygotowywania tych programów 
czy też przygotowywania rozwiązań w tym zakresie. 
Jednak jako sekretarz Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego mogę przekazać państwu informację, że 
w tej chwili przewodniczący komitetu, pan premier 
Gliński, zlecił, aby w trakcie rutynowych kontroli 
wydatkowania środków z 1% w tym roku zgroma-
dzić informacje o tym, w jaki sposób organizacje 
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(dyrektor W. Kaczmarczyk) Chciałbym również powtórzyć to, co osoby, które 
tu siedzą, chyba wiedzą, więc sorry, jeśli to powtó-
rzę, ale warto o tym mówić. Za państwa kadencji 
powstało do lipca ubiegłego roku chyba 14 nowych 
instytucji, tych powołanych za państwa kadencji. To 
całkiem niezły wynik, jeden z lepszych w Europie. Bo 
to jest, proszę państwa, myśl pewnego stylu rządze-
nia: ja mam pieniądze, klient się ustawia i ja mu dam. 
Nazywa się to w języku potocznym „klientelizm”. 
Mieliśmy w moim ukochanym rodzinnym mieście 
Kwidzynie taką dyskusję na temat społeczeństwa 
obywatelskiego, gościliśmy prezesa największej firmy 
amerykańskiej w Polsce, IP, i rozmawialiśmy, jak 
w ogóle wygląda kwestia relacji: władza a organizacje 
obywatelskie. I oczywiście do tego modelu to nam ze 
100 lat brakuje, z różnych powodów, w tym również 
m.in. z powodu zasobności Polaków… Ale ja bym 
prosił pana ministra o chwilę… Zaraz już kończę, 
ale jedno muszę państwu przekazać. Ten człowiek 
nie mógł zrozumieć rzeczy następującej: no, jak to, 
władza daje pieniądze na określone cele dla organi-
zacji obywatelskich i jeszcze ustanawia te cele? Ja 
rozumiem, że my jeszcze będziemy, że tak powiem, 
zdobywali w tym zakresie doświadczenie, ale tworze-
nie coraz więcej instytucji, które tym klientyzmem 
się zajmują, nie jest ruchem w dobrym kierunku. To 
pierwsza sprawa.

No, urzędniczejemy jako Europa, my jako Polska 
bierzemy z Europy fantastyczny przykład, a nawet 
już ją przewyższamy w dziedzinie tworzenia nowych 
instytucji. I myślę, że to kierunek, nad którym się 
warto – mówię tu do koleżanek i kolegów polity-
ków Prawa i Sprawiedliwości – w takich debatach 
wewnętrznych zastanowić, bo to jest jeden model 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ja pyta-
łem pana ministra, pan minister powiedział, że chyba 
nie ma – tak wywnioskowałem – takiego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. No bo 
to jest cała istota tego, Panie Ministrze. Powinno się 
określić ramy programowe w dziedzinach, a nie wy-
bierać, że to będą, nie wiem, piłkarze, koszykarze, 
harcerze i realizacja pewnego projektu. No, to jest 
taki wschodnioeuropejski, mówiąc delikatnie, model 
współpracy, jeśli mówimy o współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.

Model skrajny, który funkcjonuje w niektórych 
krajach – choć przyznam szczerze, że niewielu 
w Europie – jest taki, że oto instytucje państwowe, 
np. rząd, władze województwa, ustanawiają konkurs 
na wybór organizacji zarządzającej daną pespektywą 
i pulą pieniędzy, określając pewne cele, które chce się 
osiągnąć. Wtedy jest zupełnie inaczej, ta inicjatywa 
podjęta w celu ogólnym idzie od dołu. Oczywiście 
najlepiej by było, gdyby te 40 milionów, które rocznie 
– tak naprędce liczę – ma kosztować instytut, pozosta-
ło w kieszeni obywatela i gdyby obywatel decydował, 

formach, jak np. wolontariat hospicyjny, wolontariat 
szpitalny czy wolontariat w domach pomocy społecz-
nej. Korpus Solidarności dostarczy wolontariuszom 
także wsparcia integracyjnego, wsparcia w zakresie 
coachingu, będzie ich prowadzić, wspierać w świad-
czeniu wolontariatu w tych najtrudniejszych formach. 
Korpus Solidarności będzie także wspierał organiza-
cje, które angażują wolontariuszy, a w szczególności 
ułatwiał im koordynowanie funkcji wolontariackiej, 
zarządzanie funkcją wolontariacką w ich organiza-
cjach i wsparcie koordynatorów wolontariuszy w or-
ganizacjach obywatelskich.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Wojciech Kaczmarczyk: Dziękuję bardzo.)

Zamykam dyskusję.
Są jakieś wnioski?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Dyskusja 

się otwiera…)
A, przepraszam…
(Senator Aleksander Bobko: Nowe nawyki.)
(Senator Jacek Włosowicz: Krócej niż wczoraj.)
Oczywiście otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Lecha 

Czarnobaja.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jestem Leszek, ale jak 

marszałek mówi „Lech”, to może być Lech.)
No, dobrze, Leszka, Leszka… Wiadomo przecież, 

o kogo chodzi.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Dyrektorze!
Pan marszałek dzisiaj szybko zamknął dyskusję, 

przyzwyczajając się albo nabierając nawyku z wczo-
rajszych obrad…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam 
bardzo, ale to nie jest nawyk z wczorajszych obrad, 
ja tego nie będę kontynuował.)

Szanowni Państwo, ja oczywiście przy omawia-
niu tego rodzaju ustaw chcę powiedzieć kilka słów, 
tak jak mówiłem przy powoływaniu tegoż instytutu. 
Z tego, co się o tym czyta, wynika, że chyba w nie-
wielu krajach w Europie, już nie mówiąc o świecie, 
jest taki narodowy instytut wolności, który zajmuje 
się współpracą, a właściwie monitorowaniem, rozli-
czaniem, no bo przecież jak się daje pieniądze, to trze-
ba monitorować, patrzeć, jakie są efekty, rozliczać.
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(senator L. Czarnobaj) pewne rozwiązania ze świata zachodniego, gdzie or-
ganizacje pozarządowe są bardzo mocno wspierane 
przez różnego rodzaju fundusze publiczne, którymi 
de facto zarządzają rządy. 

Jednak ja bym tutaj widział pewną nowość, pewne 
nowe zadanie czy pewne wyzwanie, które stoi przed 
instytutem, powołanym nie tak dawno, w ostatnim 
roku. To jest – ja w to mocno wierzę – poszerzenie 
pola dla instytucji, które mają dostęp do środków 
publicznych. To znowu jest trend bardziej europejski 
niż tylko polski. Nie chcę tutaj jakoś specjalnie kryty-
kować poprzedników, ale… To jest pewien trend euro-
pejski, obecny w przypadku wielu funduszy europej-
skich, choćby wspomnianych funduszy norweskich. 
Otóż one są tak sprofilowane, że pewne instytucje 
właściwie są z nich wykluczone. No, paradoksalnie 
wiele instytucji czy wiele organizacji polskich, które 
mają swoją specyfikę, często są związane z Kościołem 
itd., było z wielu programów europejskich po prostu 
ex definitione wykluczonych. I teraz jest wielkie za-
danie… Zobaczymy, jak instytut z tego zadania się 
wywiąże.

Rola opozycji jest też taka, aby przyglądać się, 
analizować i rozliczać, ale ta deklaracja czy to za-
danie, które zostało dane instytutowi, aby poszerzyć 
dostęp do środków publicznych… Bo tak to dzisiaj 
funkcjonuje, że organizacje pozarządowe w jakiejś 
mierze funkcjonują na podstawie środków publicz-
nych. Zadaniem instytutu jest poszerzenie tej dostęp-
ności w przypadku tych organizacji, które wcześniej 
przez wiele lat były wykluczone, pozbawione tego 
dostępu z wielu powodów – z powodów, które były 
po stronie tych, którzy przyznawali te środki, czę-
sto powodów ideologicznych, ale i często powodów 
takich technicznych, bo niektórym organizacjom po 
prostu nie przychodziło do głowy, że można wystę-
pować o środki publiczne. I to jest zadanie, które 
przed instytutem stoi. Na razie jest za wcześnie, aby 
mówić o efektach, o tym, jak instytut z tego zadania 
się będzie wywiązywał. Ja myślę, że gdzieś za rok 
o tej porze, po pierwszym roku czy po pierwszych 
2 latach, będziemy na ten temat mogli powiedzieć coś 
więcej. Dzisiaj pozostaje życzyć państwu – zwłaszcza 
panu dyrektorowi Kaczmarczykowi, który jest osobą 
znającą organizacje pozarządowe – aby ta energia, 
z którą przystępowaliście do tworzenia tego projektu, 
nie rozmyła się gdzieś w biurokratycznych procedu-
rach. Mam nadzieję, że to zadanie zostanie wykonane.

Jeszcze jedna uwaga odnośnie do tego mechani-
zmu 1%. On byłby w jakiejś mierze zdrowszy, bo 
to byłaby bardziej bezpośrednia zachęta do tego, 
aby pieniądze kierować właśnie do organizacji. 
To się w jakiejś mierze dzisiaj dzieje, natomiast 
w mojej ocenie wymaga to dłuższego procesu, tak-
że kulturowego. Bo dzisiaj w Polsce pomaganie 
kojarzy się przede wszystkim ze wspomaganiem 

jakie organizacje będzie wspierał. Można wymyślać 
różnego rodzaju role państwa również w tym zakresie, 
bo proszę zauważyć… Ale to jest normalny obraz: 
najpierw jest uruchomienie, jakaś tam kwota, 60 eta-
tów, a teraz 20 milionów na budynek itd., itd. To 
jest droga związana z rozwojem administracji nawet 
w takiej dziedzinie jak współpraca z organizacjami 
obywatelskimi.

Ach, i jeszcze jeden element, ten, o który pytałem 
pana ministra. 7% całej kwoty będzie pochłaniał in-
stytut, jeśli chodzi o zarządzanie na szczeblu krajo-
wym, czyli ogłaszanie konkursów itd. Ale w związku 
z każdym rodzajem projektów będzie pewien procent, 
który będzie musiał pójść na administrowanie tym 
konkretnym projektem. Parę lat temu, gdy zajmo-
wałem się tą dziedziną, to czytałem, w jaki sposób 
obniżać koszty administrowania. I powiem, że my 
idziemy w dokładnie odwrotnym kierunku. A więc 
kierunek urzędniczych rozwiązań dotyczących ele-
mentów współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i nadzór instytucji państwowej nad organizacjami po-
zarządowymi jest modelem, w mojej ocenie, wschod-
nioeuropejskim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Dyrektorze! Wysoka Izbo!
Kilka ref leksji związanych z tematem. 

Rzeczywiście, sytuacja, o której mówił mój przed-
mówca, czyli że współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi związana jest dzisiaj z tworzeniem pewnego 
pionu administracji państwowej czy instytucji pań-
stwowych, może się wydawać nieco dziwna i jeżeli 
ktoś np. 50 czy 100 lat temu coś takiego by usłyszał, 
to zapewne byłby bardzo zdziwiony. No ale – stety 
czy niestety – żyjemy w takich czasach, w których 
bardzo duża część pieniędzy jest, że tak powiem, 
w zarządzaniu rządu czy staje się pieniędzmi pu-
blicznymi i część tych pieniędzy jest przeznaczana 
na wspieranie organizacji z definicji pozarządowych. 
Jest w tym pewna logiczna sprzeczność, bo orga-
nizacja pozarządowa jest niezależna od rządu i ta 
niezależność powinna się wiązać także z tym, że 
źródła finansowania tych instytucji czy tych organi-
zacji są niezależne od rządu. Ale my już właściwie do 
tego przywykliśmy, moim zdaniem to nie jest, Panie 
Senatorze, wymysł wschodni, bo tak to funkcjonuje 
także na Zachodzie. My przyjmujemy tutaj raczej 
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(senator A. Bobko) jest to do przemyślenia, ale poszło właśnie w stronę 
profesjonalizacji.

Druga kwestia. Straże pożarne. Tak bardzo roz-
winięte zawodowo straże pożarne jak u nas chyba 
istnieją tylko u nas. Panowie z dystynkcjami w mun-
durach. Oczywiście nie mają jednego, co mnie bardzo 
martwi: chodzą w mundurach z dystynkcjami, ale nie 
umieją się zachować, ponieważ nie przechodzą musz-
try, a człowiek w mundurze musi umieć to zrobić. 
W Stanach rozwój straży pożarnych poszedł w stronę 
właśnie ochotniczych straży pożarnych i na tym jest 
to oparte.

Ba, mało tego, pogotowia ratunkowe. U nas pro-
fesjonalizacja. Gdzieś, też w Stanach, Finlandii, in-
nych krajach europejskich, to właśnie jest kierunek 
społeczny. W tę działalność włącza się społeczeństwo.

Wydaje mi się, że profesjonalizując tak głęboko 
wiele sfer aktywności społecznej, będziemy społe-
czeństwo troszeczkę izolować od siebie. Będziemy 
studzić ducha społecznego, który bardzo ładnie 
w ostatnim 30-leciu u nas się rozwinął. Dlatego mu-
szę powiedzieć, że trudno mi jest być zwolennikiem 
tej idei, która, jak widać, maszeruje coraz dalej. Bo 
z jednej strony jest skromność budżetu państwa, 
który podobno poprawił swoje zasoby przez ostatnie 
2 lata, ale z drugiej strony bardzo szybko znajdujemy 
sposoby wydawania środków.

Harcerstwo, do którego należałem… Jakoś trud-
no było sobie kiedyś wyobrazić to, że byłaby to or-
ganizacja pod czymś zarządzającym. Próbowano to 
robić, ale pozostało to w formie takiej, w jakiej było 
harcerstwo przed wojną.

Mówię to z ciężkim sercem, ale nie będę zwo-
lennikiem pomysłu profesjonalizacji i przeznaczania 
środków na wszystkie te ruchy, działalność społecz-
ną, które w tej chwili będą przechodzić pod pewien 
rodzaj zarządu, dlatego że energia społeczna, której 
nie powinniśmy nigdy wytłumiać w sposób taki, że 
formalizujemy ją, naprawdę jest bardzo pozytywna 
i warto zachować jej świeżość i aktywność dla dobra 
nas wszystkich. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Jeżeliby pan marszałek pozwolił, to ja wolę z miej-
sca…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

takich organizacji, które pomagają biednym – to 
bardzo szczytna działalność, nie deprecjonuję jej – 
czy pomagają chorym. Prawda? Często ten 1% jest 
właśnie na to przeznaczany. A przeznaczanie środ-
ków np. na towarzystwa naukowe, na publikacje, 
na jakieś przedsięwzięcia kulturowe… No, z tym 
ciągle mamy pewien kłopot, bo w naszej mental-
ności to nie jest element, powiedzmy, poważnej 
działalności charytatywnej. Prawda? Z wielkim 
zainteresowaniem czekam na informację, na ana-
lizę tego, jak wydatkowane są środki z 1%, ale 
moim zdaniem gołym okiem widać, że profitują 
tutaj przede wszystkim właśnie organizacje dobro-
czynne, w sensie pomagające biednym czy chorym, 
a nie te w szerszym wymiarze… I tutaj jest pole do 
działania dla instytutu. Tak że życzę instytutowi 
powodzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Zająca.
(Głos z sali: Józefa.)
Józefa Zająca.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
To chyba dlatego, że rzadko głos zabieram… Ale 

jest mi miło, że pan marszałek pozostaje przy tym 
samym imieniu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
i przepraszam.)

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Moja wypowiedź wybrzmi trochę inaczej. Tak się 

zdarzyło, że spędziłem kilka lat życia za granicą. Z do-
świadczeń wyniesionych ze Stanów Zjednoczonych 
i z Finlandii, gdzie pracowałem i gdzie mam zresztą 
do dnia dzisiejszego pewne miejsce pracy, wynika 
inna obserwacja. Obserwacja ta wskazuje, iż kraje, 
które bardzo wysoko stoją w rozwoju i gospodar-
czym, i organizacji społeczeństwa, wybrały nieco 
inną drogę – tam raczej idzie się w stronę uspołecz-
nienia pewnych działań, pewnych organizacji. Zacznę 
od organizacji, z którą mieliśmy przez ostatni rok do 
czynienia, a mianowicie – nie wiem, czy dobrze ją 
nazwę – tej armii rezerwowej, tej armii takiej tyło-
wej. Otóż we wszystkich krajach europejskich jest to 
taka armia, w której się nie płaci żadnych należności 
owym żołnierzom. Zaczynając od Szwajcarii, przez 
wszystkie kraje zachodnie – nie ma płacenia poborów 
żołnierzom tych armii. Kiedyś mówiłem o tym panu 
ministrowi Macierewiczowi. On mówił, że być może 
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(senator L. Czarnobaj) wkład musiał być na poziomie minimum 50%. A za-
tem jest to zmiana korzystna dla tych organizacji. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez dodanie do art. 11b 
wspomnianej ustawy po ust. 1 ustępu 2, który tę kwe-
stię ustala.

W czasie obrad komisji senatorowie z zadowole-
niem przyjęli taką regulację. Pytania dotyczyły jedy-
nie kwestii związanych z tą proporcją: 80% środków 
budżetowych, 20% środków organizacji, tego, z czego 
to wynikało. Pan minister odpowiedział, że wynika 
to z utrwalonej praktyki oraz z konsultacji z organi-
zacjami pozarządowymi.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legi-
slacyjnym. 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 marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy to zmniejsze-

nie wymaganych środków organizacji pozarządowych 
dotyczy programów czy także zadań inwestycyjnych?

(Senator Krzysztof Słoń: Już można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku, dotyczy to zadań, o których 

mowa w ust. 1 tego art. 11b. One mają jedynie cha-
rakter inwestycyjny, to zadania zlecane w trybie po-
zakonkursowym, ale o charakterze inwestycyjnym.

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Czyli 
to nie programy, ale zadania inwestycyjne?)

Tak jest.
Było to do tej pory duże obciążenie dla organi-

zacji, które np. budowały ośrodki wspierające uza-
leżnionych, bo to katalog tego typu przedsięwzięć 
jest brany tutaj pod uwagę, przedsięwzięć o dużym 
znaczeniu publicznym, m.in. związanych z np. terapią 
uzależnień.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-

Panie Profesorze, ja oczywiście to pominąłem, 
żeby nie podgrzewać atmosfery, ale zachęcam pana 
profesora, znając dociekliwość pana profesora, do 
przeczytania wywiadu i właściwie opisu sytuacji 
w Polsce, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, 
przeprowadzonego z panią Ewą Kulik-Bielińską, któ-
ra jest opozycjonistką wiele lat działającą tylko i wy-
łącznie w organizacjach pozarządowych. Ona wska-
zuje pewne trendy i kierunki, które są w Europie, 
o których mówił pan prof. Zając, i to, w jakim my 
kierunku idziemy. Ja uważam, że jest sporo racji 
w wywiadzie z panią Kulik-Bielińską, jeśli chodzi 
o to, w jakim kierunku – takim etatystycznym, krót-
ko mówiąc – idziemy. Obojętnie, kto jest u władzy, 
kierunek etatystyczny jest groźny dla organizacji 
pozarządowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Duda złożył 

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 dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 836, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 836 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora Krzysztofa 
Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Połączone komisje na swoim posiedzeniu w dniu 

20 czerwca 2018 r. rozpatrzyły skierowany do nich 
projekt ustawy i wnoszą o jego przyjęcie.

Informuję Wysoką Izbę, że podstawowym przed-
miotem zmian w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie jest zmniejszenie wkładu 
organizacji pozarządowych w przypadku realizacji 
inwestycji zlecanych w trybie pozakonkursowym 
do 20%. Do tej chwili ten wkład musiał być… 
Zmniejszenie do minimum 20%. Do tej chwili ten 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(wicemarszałek A. Bielan) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Nie negując sensowności tego projektu, wprost prze-
ciwnie, chciałbym zapytać o jedną kwestię, a mia-
nowicie o jego wąskość. W 3 artykułach tej ustawy, 
od art. 11a do art. 11c, są wskazane te przypadki, 
w których można odejść od trybu konkursowego, a to 
poszerzenie możliwości realizacji inwestycji dotyczy 
tylko art. 11b, a nie art. 11a ani art. 11c. To są inne 
przypadki, oczywiście. Pytanie jest takie, czy nie 
zgłaszano takich potrzeb. Dlaczego ograniczono się 
tylko do tych przypadków z art. 11b?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, za pozwo-
leniem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, otóż instytucja z art. 11b ustawy 

o działalności pożytku publicznego jest instytucją 
bardzo szczególną. Organizacja pożytku publicznego 
opracowuje pewien projekt, składa ofertę, a ta oferta 
podlega ocenie dokonywanej przez specjalny zespół 
działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Decyzja zostaje oczywiście podjęta po spełnieniu 
kryteriów ustawowych. I w tym zakresie, tylko w za-
kresie art. 11b, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
jest gospodarzem tej ustawy. W pozostałym zakre-
sie gospodarzem tej ustawy jest, obecne tutaj zresz-
tą w osobie pana ministra Szweda, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To są środki 
w dyspozycji prezesa Rady Ministrów, ale mamy pra-
wo ingerować legislacyjnie tylko w ten jeden artykuł. 
Panie Senatorze, proszę o przyjęcie tych wyjaśnień.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, jeszcze dopytam, Panie Marszałku.
Pytanie jest takie, czy obecny tu minister – być 

może nie jest przygotowany na tego typu pytanie – 
mógłby powiedzieć, co z innymi przypadkami, np. 
z ratownictwem górskim i wodnym. Ja to sobie tak 
wyobrażam, że tam też są potrzebne jakieś inwesty-
cje, które realizują na ogół wyspecjalizowane jednost-
ki z trzeciego sektora, a one na pewno ucieszyłyby się 
z takiej propozycji, że mogą dołożyć 20%, a nie 50%. 
Czy podział resortowy nie wpływa tutaj na ograni-
czenie zapewne słusznych oczekiwań wysuwanych 
przez te organizacje?

lamentarnych został upoważniony sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał 
Dworczyk.

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

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Tak.)

Bardzo proszę, pan minister Paweł Szrot, sekre-
tarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponownie wysłuchaliśmy bardzo wyczerpującego 

referatu pana senatora sprawozdawcy Słonia. Żeby 
tego nie powtarzać, ja tylko chciałbym powiedzieć – 
choć pan senator Słoń już częściowo mówił o tym – że 
tak, a nie inaczej ustawiona proporcja między udzia-
łem środków własnych i dofinansowania rządowego 
jest wynikiem prac zespołu, który zajmuje się ocenia-
niem ofert składanych w trybie art. 11b. No właśnie, 
50% udziału własnego było w wielu przypadkach 
barierą zupełnie zaporową, podczas gdy 20% jest dla 
dużej części organizacji absolutnie do udźwignięcia, 
a więc tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. 
Podkreślam, że ten projekt również został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego.

Panie i Panowie Senatorowie, w przypadku po-
przedniego punktu polemizowaliśmy w pewien spo-
sób, no ale tym razem w izbie niższej projekt ten 
został przyjęty prawie jednogłośnie, przez komisję 
też został on pozytywnie zarekomendowany, a więc 
spodziewam się, że ten szeroki konsensus, który 
wokół tej ustawy zbudowano, zostanie utrzymany 
w izbie wyższej i projekt zostanie przyjęty w tym 
kształcie, jaki rząd proponuje. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie – prosiłbym, żeby pan jesz-

cze poczekał – mogą zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński.
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Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 846, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 846 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 czerwca 2018 r. 
ustawie o zmianie ustawy o związkach zawodowych 
oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie komisji 
odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Podstawowym celem projektowanych zmian 
w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych jest rozszerzenie – w celu wykonania wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. 
– zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstę-
powania do związków zawodowych. Zmiany ustawy 
o związkach zawodowych zmierzają co objęcia peł-
nym prawem koalicji związkowej, tj. prawem two-
rzenia i wstępowania do organizacji związkowych, 
wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodze-
niem, bez względu na podstawę zatrudnienia, które na 
gruncie konstytucyjnym mogą być zaliczone do kate-
gorii pracowników. W tym kontekście pracownikiem 
jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową 
na rzecz innego podmiotu w ramach łączącego go 
z tym podmiotem stosunku prawnego.

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych 
ma na celu umożliwienie tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych w szczególności osobom wy-
konującym pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych, takich jak umowa-zlecenie, umowa o świadcze-
nie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy 
o zleceniu, czy umowa o dzieło, oraz osobom prowa-
dzącym jednoosobową działalność gospodarczą, tzw. 
osobom samozatrudnionym, wykonującym pracę na 
rzecz danego podmiotu na podstawie umowy.

Ponadto w ramach definicji osoby wykonującej 
pracę zarobkową zakłada się rozszerzenie upraw-
nienia do tworzenia związków zawodowych na oso-
by wykonujące pracę nakładczą, które dotychczas 
posiadały jedynie uprawnienia do wstępowania do 
związków zawodowych działających w zakładzie 
pracy. Pełne prawo koalicji związkowej będzie za-
tem przysługiwało wszystkim osobom wykonującym 
pracę zarobkową.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Marszałku, ja mogę potraktować to pytanie 
tylko jako postulat de lege ferenda. Z pewnością mi-
nisterstwo właściwe to przeanalizuje.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja!)
Pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
To jest od dawna oczekiwana ustawa. Bardzo do-

brze, że pan tę ustawę przedstawił. Zapewne pan też 
nad nią pracował. Ten limit 50% w zakresie inwe-
stycji był dla organizacji pozarządowych progiem 
bardzo trudnym do przekroczenia, w związku z tym 
te organizacje nie miały możliwości inwestycyjnych, 
ponieważ jednak inwestycje to nie kilkadziesiąt tysię-
cy, to kilkaset tysięcy przynajmniej. Inwestycje, bu-
dynek, wyposażenie… Bo, jak rozumiem, to, o czym 
tu mowa, będzie obejmować także wyposażenie. To 
była bariera nie do pokonania. I o ile na różne progra-
my organizacje pozarządowe zbierały odpowiednią 
ilość pieniędzy – kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, 
kilkadziesiąt tysięcy – to jednak zebranie kilkuset 
tysięcy przez organizację pozarządową było bardzo 
trudne. Dlatego będę głosował za omawianą tu usta-
wą. Wielokrotnie organizacje pozarządowe zwracały 
się także do mnie. I dobrze, że te postulaty zostały 
zrealizowane. Ja uważam, że to jest akurat sensow-
na inwestycja, bardziej sensowna niż inwestowanie 
w instytucje rządowe. Jeszcze raz powtarzam: będę 
głosował za tą ustawą.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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 dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o związkach zawodowych oraz niektórych innych 
ustaw.
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Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Kamiński) o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawie o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z ochroną miejsc pracy oraz ustawie o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

W toku prac nad projektem ustawy proponowane 
rozwiązania regularnie konsultowano z partnerami 
społecznymi, przede wszystkim w ramach zespołu 
problemowego Rady Dialogu Społecznego do spraw 
prawa pracy.

Wysoki Senacie, przejdę może teraz do omówienia 
toku prac komisji, które pracowały wspólnie.

W trakcie prac komisji pan Stanisław Szwed, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej przedstawił rządowy projekt 
zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz nie-
których innych ustaw. Pan minister odniósł się rów-
nież do opinii Biura Legislacyjnego Senatu, które 
przedstawiło 9 szczegółowych uwag, w tym 8 pro-
pozycji poprawek. Propozycje zawarte w uwagach 
nr 1–3 oraz 5–8 zostały poparte przez pana mini-
stra. Uwaga nr 4 nie uzyskała akceptacji. Następnie 
główny legislator odniósł się do propozycji poprawki 
przygotowanej przez ministerstwo, która konsumuje 
uwagę nr 9 Biura Legislacyjnego. Polega ona na tym, 
że przekrojowo zmienia się wszystkie przepisy usta-
wy o Radzie Dialogu Społecznego, w których mowa 
o pracownikach, w ten sposób, żeby wskazać osoby 
wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy.

Po przyjęciu zmian w art. 23 i 24 ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego pojawiła się jeszcze konieczność 
zawarcia w ustawie przepisu przejściowego pozwala-
jącego na utrzymanie reprezentatywności organizacji 
związkowych i organizacji pracodawców na podsta-
wie obecnie obowiązującego przepisu. Poprawka ta 
została zaakceptowana przez pana ministra Szweda. 
Zaproponował on jeszcze jedną zmianę, która zakła-
dała wejście w życie ustawy od 1 stycznia 2019 r. 
W ten sposób można będzie zachować przejrzystość 
zasad stosowania nowych przepisów, wskazany jest 
tutaj okres półroczny.

Po omówieniu poprawek pan przewodniczący 
Robert Mamątow przejął poprawki zaakceptowane 
i zaproponowane przez pana ministra. W dalszej czę-
ści pracy komisji poprawki te zostały poparte również 
przeze mnie.

W trakcie dyskusji głos zabrała również pani 
Barbara Surdykowska, specjalista w Biurze 
Eksperckim, Dialogu i Polityki Społecznej w Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, stwierdzając, że biuro 
eksperckie nie ma zastrzeżeń do poprawek legisla-
cyjnych.

W dalszej części dyskusji głos zabrał m.in. pan 
marszałek Michał Seweryński, zadając pytania o in-
terpretację przepisu art. 32 ust. 3 i 4 i zadając pytanie, 

W konsekwencji przyznania prawa koalicji wy-
mienionym tu osobom niezbędne jest wprowadzenie 
licznych zmian przepisów ustawy o związkach za-
wodowych, w szczególności odpowiednich mecha-
nizmów ochronnych wobec działaczy związkowych 
i członków organizacji związkowych niebędących 
pracownikami przed nierównym traktowaniem ze 
względu na przynależność związkową czy negatyw-
nymi konsekwencjami z powodu pełnionej przez nich 
funkcji lub statusu związkowego, przede wszystkim 
z uwagi na fakt, że taka ochrona przysługuje dzia-
łaczom związkowym i członkom organizacji związ-
kowych będących pracownikami w rozumieniu art. 2 
ustawy – Kodeks pracy. Ponadto jako dalsza konse-
kwencja rozszerzenia w ustawie o związkach zawo-
dowych prawa koalicji związkowej na nowe podmioty 
zaistniała również konieczność odpowiedniego dosto-
sowania innych przepisów ustawy o związkach zawo-
dowych, w których dotychczas była mowa wyłącznie 
o pracownikach w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy, 
np. niektórych przepisów dotyczących uprawnień za-
kładowej organizacji związkowej, reprezentowania 
praw i interesów zbiorowych przez organizacje związ-
kowe czy przepisów dotyczących prawa prowadzenia 
rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbio-
rowych pracy, w tym dokonania stosownej zmiany 
przepisów dotyczących reprezentatywności organiza-
cji związkowych i przeniesienia ich z kodeksu pracy 
do ustawy o związkach zawodowych.

Celem projektowanej nowelizacji o związkach 
zawodowych jest również wykonanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r., 
w którym stwierdzono niezgodność art. 35 ust. 2 usta-
wy o związkach zawodowych z art. 42 ust. 1 oraz 
art. 59 ust. 2–4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone w celu 
wykonania wymienionego wyroku zmiany w usta-
wie o związkach zawodowych mają na celu dosto-
sowanie regulacji karnych w ustawie o związkach 
zawodowych do zaleceń Trybunału Konstytucyjnego. 
Trybunał orzekł, iż przepis ten narusza zasadę okre-
śloności przepisów karnych wyrażoną w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w nowelizacji doprecyzo-
wano zatem znamiona czynu zabronionego.

W treści projektowanej ustawy przewidziano tak-
że wprowadzenie kilku zmian w przepisach ustawy 
o związkach zawodowych, w szczególności tych, 
których dotychczasowe brzmienie budziło wątpli-
wości interpretacyjne albo których zmiana jest uza-
sadniona w związku z dostrzeżeniem prawa koalicji 
związkowej. W związku z wymienionymi zmianami 
w ustawie o związkach zawodowych proponowana 
regulacja przewiduje również dokonanie zmiany 
w wielu ustawach, m.in. już wspomnianej ustawie 
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Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Kamiński) 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.

Dziękuję bardzo.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Skoro tak, to proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trudno byłoby nie zabrać głosu i nie podzięko-

wać panu posłowi… panu senatorowi Andrzejowi 
Kamińskiemu za tak wnikliwe sprawozdanie z posie-
dzenia komisji. Mogę tylko potwierdzić to wszystko, 
o czym mówił pan senator, jak również podziękować 
Biuru Legislacyjnemu Senatu za zgłoszone propozy-
cje poprawek, które zaakceptowaliśmy jako strona 
rządowa.

Projekt ustawy był i jest dosyć trudny do re-
alizacji. Ale najważniejsze jest to, co już przecież 
zostało tutaj podkreślone, że odbywało się dużo 
spotkań z partnerami społecznymi. Dzisiaj możemy 
powiedzieć, że uzyskaliśmy konsensus w trakcie 
prac nad ustawą, i mogłem dzisiaj to przedstawić 
Wysokiemu Senatowi. Dziękuję.

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

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

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

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Pan senator Kamiński.

kto będzie wskazywał pracodawcy osoby podlegające 
ochronie, czy będzie miał tu zastosowanie ust. 3, czy 
ust. 4 art. 32. Później pan przewodniczący Jarosław 
Duda pytał, czy przyznawanie związkom uprawnień 
dotyczących chronienia pracowników nie spowoduje 
powstania nowych etatów w tym zakresie.

Pan minister odpowiedział, że przepis dotyczący 
liczby chronionych pracowników funkcjonuje od wie-
lu lat i w tej ustawie nie dokonuje się zmian.

Z kolei pan senator Rulewski w swojej wypowie-
dzi wskazał, że Trybunał Konstytucyjny w swoim 
orzeczeniu nie określił formy prawnej rozwiązania 
problemu dyskryminacji, jak to nazwał, ludzi pa-
rających się pracą w zakresie ich prawa tworzenia 
organizacji i wstępowania do organizacji związko-
wych. Podał w wątpliwość nowe brzmienie ustawy, 
to, że prawo tworzenia związków i wstępowania do 
związków zawodowych przysługiwać będzie osobom 
wykonującym pracę zawodową, co wpisywać będzie 
tym samym w art. 1 ustawy kryterium nieponoszenia 
ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem 
pracy. Pytał również o opinię organizacji pracodaw-
ców i związków zawodowych.

W odpowiedzi pan minister stwierdził, że warto-
ścią nadrzędną w pracach nad ustawą było uzyska-
nie konsensusu między stronami społecznymi, czyli 
organizacjami związkowymi i organizacjami praco-
dawców. Dyskusje trwały prawie rok, omawiano rów-
nież kwestię ryzyka gospodarczego. Przedstawiony 
projekt ustawy jest wynikiem prac zarówno w zespole 
Rady Dialogu Społecznego, jak i całej rady.

W dyskusji ponownie zabrał głos pan senator 
Rulewski, który w ostatnim zdaniu stwierdził, że 
nie jest w stanie zaakceptować tego rozwiązania, bo 
ono narusza czystość ruchu związkowego.

Pan minister w odpowiedzi m.in. przypomniał, 
że zrzeszanie się w związkach zawodowych jest pra-
wem, a nie obowiązkiem i to od osób, które podejmują 
pracę, niezależnie od formy zatrudnienia, świadczą-
cych pracę za wynagrodzeniem będzie zależała chęć 
tworzenia związku lub przystępowania do związku 
zawodowego, a dla organizacji związkowych będzie 
nowe wyzwanie, jak ewentualnie takie osoby do siebie 
przyciągnąć.

W tym momencie został postawiony wniosek 
formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do gło-
sowania.

Wysoki Senacie, komisje wnoszą, aby Wysoki 
Senat uchwalić raczył projekt uchwały zawarty w dru-
ku nr 846 A, który wprowadza 10 poprawek do usta-
wy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz 
niektórych innych ustaw. Komisja przyjęła ustawę ze 
zgłoszonymi poprawkami: 9 głosów za, 1 – przeciw, 
1 senator wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

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

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
22 czerwca, w piątek, Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych rozpatrywała projekt ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych.

Pragnę powiedzieć, że w roku 2011 Rada Unii 
Europejskiej wydała dyrektywę będącą pokło-
siem kryzysu finansowego w sprawie tzw. wymo-
gów do ram budżetowych państw członkowskich. 
W roku 2013 polski parlament na wniosek rzą-
du przyjął wytyczne związane z dyrektywą Unii 
Europejskiej. W wyniku oceny dokonanej przez 
Komisję Europejską złożono wnioski do polskie-
go rządu celem uzupełnienia ustawy z roku 2013 
w zakresie prezentacji porównań prognoz krajowych 
z prognozami Komisji Europejskiej w odniesieniu do 
corocznych dokumentów budżetowych, prezentacji 
analizy wrażliwości w corocznych dokumentach 
budżetowych oraz oceny prognoz dokonywanych 
przez Radę Ministrów.

Na podstawie przedłożonej ustawy pan mini-
ster w imieniu rządu przedstawił nam proponowane 
zmiany. Do polskiego systemu prawnego wprowadza 
się „pojęcie scenariusza makroekonomicznego, obo-
wiązek załączania do projektu ustawy budżetowej 
omówienia tego scenariusza, porównania prognoz 
zawartych w scenariuszu z prognozami Komisji 
Europejskiej, informacji o działaniach podjętych, 
w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń pro-
gnoz od ich oceny ex post, negatywnie wpływających 
na prognozy makroekonomiczne oraz analizę wraż-
liwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, państwowego długu 
publicznego oraz poziomu kwoty wydatków usta-
lonych dla jednostek sektora finansów publicznych 
przy różnych założeniach dotyczących wzrostu go-
spodarczego i stóp procentowych wraz z omówieniem 
istotnych czynników ryzyka”.

Co jest bardzo istotne, sprawozdanie z wykonania 
budżetu będzie zawierało ocenę realizacji scenariusza 
makroekonomicznego. To jest bardzo ważny element. 
Będzie tam omówienie, ocena realizacji scenariusza 
makroekonomicznego, a nie samych założeń makro-
ekonomicznych.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu ko-
misji wnoszę o uchwalenie ustawy. Pragnę dodać, 
że na posiedzeniu komisji ustawa została poparta 
jednogłośnie, więc można powiedzieć, że nie wzbu-
dza żadnych kontrowersji politycznych, jak również 

Senator Andrzej Kamiński:

Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!
Chciałbym zgłosić jedną poprawkę do ustawy.
W art. 15 noweli zaproponowano korektę 

w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu spo-
łecznego. Sprowadza się ona do zmian w zakresie 
ustalania reprezentatywności organizacji związ-
kowych i organizacji pracodawców wchodzących 
w skład rady. Z uwagi na przyznanie prawa tworze-
nia związków zawodowych i zrzeszania się w nich 
nowym kategoriom podmiotów konieczne jest do-
konanie stosownej zmiany nazwy jednej ze stron 
Rady Dialogu Społecznego, mianowicie zamiany 
słów „stronę pracowników” na słowa „stronę osób 
wykonujących pracę zarobkową”.

Szanowni Państwo, w trakcie prac została przyję-
ta poprawka nr 8, która jest poprawką bardzo skom-
plikowaną, konsumującą to, o czym w tej chwili 
powiedziałem. Dlatego w uzgodnieniu z Biurem 
Legislacyjnym Senatu pragnę przedstawić popraw-
kę, którą w tej chwili przekażę panu marszałkowi, 
a która będzie konsumować to, co było w popraw-
ce nr 8, i która będzie dokonywała zmiany tylko 
i wyłącznie art. 1 w ustawie o Radzie Dialogu 
Społecznego w rozdziale 1 „Cele i zadania Rady 
Dialogu Społecznego”. Tak jak powiedziałem, tę 
zamianę dotyczącą nazewnictwa będzie ona kon-
sumować i będzie to poprawka o wiele czytelniej-
sza i łatwiejsza w stosowaniu później w praktyce. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Kamiński.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 831, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 831 A.
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Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  

w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca L. Czarnobaj) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych 
ustaw – druk nr 837.

Celem ustawy jest dokonanie niezbędnych ko-
rekt regulacji zawartych w obowiązującej od 2009 r. 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą 
terminalową. Analiza obowiązujących rozwiązań 
prawnych wykazała, że wiele z nich wymaga popra-
wy lub weryfikacji, co ma umożliwić zakończenie 
objętych ustawą inwestycji w terminie, tj. najpóźniej 
do końca 2022 r.

W opiniowanej ustawie przewidziano rozwią-
zania zapewniające usprawnienia procesu reali-
zacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu. 
Doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości in-
terpretacyjne, naprawiono błędy zawarte w usta-
wie terminalowej, w tym przez zastosowanie roz-
wiązań przewidzianych w innych specustawach, 
zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą 
terminalową przez zmianę części już istniejących 
oraz dodanie nowych. Wprowadzono też rozwiąza-
nia prawne uwzględniające specyfikację projektu 
Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą 
przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy po-
zwoleniami przewidzianymi w ustawie terminalowej 
i w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej. Przewidziano kary 
pieniężne dla organów przekraczających terminy 
załatwienia sprawy oraz ułatwiono proces uzyski-
wania praw do korzystania z nieruchomości przez 
inwestora. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia.

W trakcie prac komisji zostały zgłoszone 3 po-
prawki legislacyjne, które zostały zaakceptowane 
przez pana ministra Naimskiego. 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.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony pełnomocnik rządu 
do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

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

kontrowersji związanych z budżetem i elementami 
dotyczącymi analityki budżetowej. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyj-
nego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 837, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 837 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
senatora Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uprzejmie informuję, że 20 czerwca odbyło się 

wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w sprawie 
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Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

(wicemarszałek A. Bielan) pan poseł Jerzy Wilk, który był sprawozdawcą prac 
prowadzonych w Sejmie. Później przystąpiliśmy do 
głosowania. Projekt zmian, ustawa została przyjęta 
jednogłośnie. Takie też stanowisko obydwie komisje 
przedstawiają i rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie 
ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

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

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

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

Otwieram dyskusję.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To trochę żenująca sytuacja, że są 2 ustawy doty-

czące ważnych inwestycji morskich, wodnych, a nie 
ma na debacie o tych ustawach przedstawiciela rządu. 
Kanał przez mierzeję jest w propagandzie tego rządu 
traktowany jako inwestycja sztandarowa. I gdzie jest 
przedstawiciel rządu? Nie ma go, nie raczył przyjść 
do Senatu.

Szanowni Państwo, zmiana ustawy o budowie ka-
nału przez mierzeję wynika wprost z prawa wodnego, 
jak mówił senator sprawozdawca. 1 stycznia 2018 r. 
powołano Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”, które przejęło od marszałków kompetencje, 
jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń wodnoprawnych. 
Więc dzięki tej zmianie specustawa o budowie kanału 
przez mierzeję dostosowuje się do istniejącego prawa. 
I można by było zakończyć całą dyskusję na ten temat.

Można by, gdyby nie fakt, że wokół prawa wod-
nego i wokół inwestycji budowy kanału przez mie-
rzeję tworzy się jakaś niezdrowa atmosfera, niestety 
podsycana także przez rząd. Prawo wodne w obecnej 
postaci nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywisto-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie ma 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 trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łą-
czącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 835, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 835 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Infrastruktury, senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Infrastruktury i Komisja Środowiska 

omówiły projekt zmian w dniu 26 czerwca br. Jak 
państwo pamiętacie, w lutym 2017 r. uchwaliliśmy 
ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 
Później, w dniu 1 stycznia 2018 r., weszła w życie 
ustawa – Prawo wodne. Ustawa ta wprowadziła 
daleko idącą reformę gospodarki wodnej w Polsce. 
Zmieniono m.in. strukturę organów administracji pu-
blicznej. Zostało powołane Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie” i ono przejęło kompetencje 
marszałków województw w zakresie wydawania po-
zwoleń wodnoprawnych.

Nowelizacja, którą się zajmowaliśmy, dostosowu-
je przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie wy-
mienionej drogi do nowej regulacji prawnej przede 
wszystkim w związku z przejęciem przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zadań mar-
szałków województw. Na tym polega to dostosowanie.

W dyskusji w czasie posiedzenia komisji głos za-
brały 3 osoby: pani senator Rotnicka, która pytała 
o merytoryczną zawartość jednej z poprawek, pan se-
nator Wcisła, którego wypowiedź dotyczyła bardziej 
ustawy źródłowej, równocześnie była to wypowiedź 
polemiczna, ale pan senator zadeklarował poparcie 
dla proponowanych zmian, oraz sprawozdawca, 
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(senator J. Wcisła) gicznym Zatoki Kaliningradzkiej, a także zaszkodzi 
gospodarce obwodu. Proszę państwa, gubernator ma 
prawo coś takiego powiedzieć. Nie można się na niego 
obrażać, tylko trzeba podawać dokumenty. I te do-
kumenty są w urzędzie morskim. Za czasów koalicji 
Platforma Obywatelska – PSL zostało też zbadane 
oddziaływanie transgraniczne budowy kanału przez 
mierzeję. Tylko w jednym przypadku to oddziały-
wanie dotyczyło wód rosyjskich. Ta lokalizacja nie 
jest dzisiaj brana pod uwagę, chodziło o lokalizację 
w Piaskach. Zamiast, Szanowni Państwo, wojować, 
zamiast obrażać, trzeba merytorycznie dyskuto-
wać. Gdybyśmy przyjęli taką retorykę, że jeżeli coś 
Rosjanin powiedział a Polak to powtórzył, to jest to 
granie razem z Kremlem, to co by było, gdyby np. 
Władimir Putin po dwóch meczach reprezentacji po-
wiedział, że ta reprezentacja Polski jest słaba, słabo 
zagrała w mistrzostwach świata? Każdy, kto by to 
mówił, powtarzałby to za Władimirem Putinem? 
Przecież to jest absurd. I absurdem jest takie oskar-
żanie polityków, że pytając o merytoryczne rzeczy 
związane z kanałem przez mierzeję, dają dowód, że 
grają razem z Moskwą.

Ja na posiedzeniu komisji ten poziom dyskusji na-
zwałem wprost chamstwem politycznym i tak to oce-
niam. Ja wiem, że to jest ostre określenie, ale mówie-
nie o polityku, o polskim polityku, że gra z Kremlem, 
jest wprost oskarżeniem o zdradę. I nadal uważam 
– szkoda, że pana ministra tu nie ma, pana ministra 
Witkowskiego – że pan minister Witkowski powi-
nien przeprosić polityków Platformy Obywatelskiej, 
a szczególnie marszałka. I żeby była jasność: marsza-
łek województwa pomorskiego ma inne zdanie na te-
mat budowy kanału przez mierzeję niż ja. Ja nie bronię 
marszałka województwa pomorskiego z tego powodu, 
że jest z Platformy Obywatelskiej, ale dlatego, że nie 
stosujemy zasad. Na przełomie 2016 i 2017 r. tenże 
marszałek wysłał do wicepremiera Morawieckiego 
– wtedy wicepremiera – memorandum w sprawie 
tego, aby nie budować kanału przez mierzeję, tylko 
uaktywnić, zrewitalizować rzekę Szkarpawę. Byłem 
jedynym politykiem, który z tym korespondował. Są 
na to dowody. Tu, w Senacie, o tym mówiłem, wysła-
łem do ministra gospodarki morskiej to stanowisko, 
wysłałem do wszystkich samorządowców. Czyli nie 
ma tu jakiejś partyjności, a merytoryczna dyskusja. 
I chciałbym, aby przedstawiciele rządu, o parlamen-
tarzystach nie wspominając, odpowiadali kontrargu-
mentami, a nie inwektywami. Bo politykę uprawia się 
słowami, kto nie zna wagi słów, nigdy nie powinien 
zostać politykiem. Dotyczy to także relacji z Rosją.

Szanowni Państwo, ja kanałem przez mierzeję zaj-
muję się kilkanaście lat. Gdy nie byłem senatorem, 
jeździłem do Kaliningradu, jeździłem do Kłajpedy, 
spotykałem się z armatorami, z gestorami transpor-
tu, z Rosmorportem, z politykami, z działaczami, 

ścią do tego stopnia, że minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej wprost zapowiedział, że ko-
nieczne jest jego czyszczenie.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych, 
któremu przewodniczę. Przedstawiciele ministerstwa 
nie byli w stanie określić, na czym będzie polegało 
to czyszczenie ani jaki będzie zasięg czyszczenia. 
Ale zapowiedzieli, że ten proces zostanie poddany 
konsultacjom, m.in. nasz zespół też będzie w tych 
konsultacjach brał udział.

Co to oznacza? To oznacza, że za kilka miesięcy 
prawo wodne może zostać zmienione w takim stop-
niu, że specustawa o kanale przez mierzeję też będzie 
musiała zostać zmieniona, bo zakres władztwa Wód 
Polskich jest poddawany dosyć powszechnej krytyce. 
Wody Polskie są dzisiaj organem zarządzającym, kon-
trolującym i zarabiającym na tym przedmiocie, który 
oddany został im we władztwo. To jest zła struktura 
i na pewno będzie w tych konsultacjach krytykowana. 

Niezdrowo jest także wokół inwestycji kanału 
przez mierzeję. Podam tylko kilka przykładów z ostat-
niego okresu tej niezdrowej atmosfery. Niedawno 
marszałek województwa pomorskiego został popro-
szony o wydanie opinii o tym przedsięwzięciu i o ulo-
kowaniu go w konkretnym miejscu. Odpowiedział 
pytaniem: jaka będzie ta lokalizacja, skoro nie ma 
kompletu dokumentów?

Szanowni Państwo, kanał przez mierzeję bę-
dzie realizowany na obszarze podwójnie chronio-
nym Naturą 2000. Bez decyzji środowiskowych, 
bez raportów środowiskowych nie ma dokumenta-
cji pozwalającej na budowę kanału przez mierzeję. 
Ja przypomnę, że w 2012 r. decyzja środowiskowa 
spowodowała zmianę lokalizacji. Więc jeżeli dzisiaj 
się wymaga od marszałków, którym odbiera się też 
część kompetencji, opinii na temat tej inwestycji bez 
decyzji środowiskowych… To pytanie jest niepraw-
dziwe. A jak zareagowali przedstawiciele rządu na to, 
że marszałek spytał, jakie są podstawy ulokowania 
kanału przez mierzeję w Nowym Świecie? Otóż został 
skrytykowany, że jest szydercą, że przekracza swoje 
kompetencje i że politycy Platformy Obywatelskiej 
grają z Kremlem.

Szanowni Państwo, wystosowałem pismo do mini-
stra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z proś-
bą o dowody, że politycy Platformy Obywatelskiej, 
którzy mają zastrzeżenia nie do budowy kanału 
przez mierzeję, tylko do stosowanych procedur, gra-
ją z Kremlem. I co odpowiedział mi pan minister? 
Otóż pan minister napisał, że w gazetach przeczy-
tał, że gubernator obwodu kaliningradzkiego, Anton 
Alichanow, powiedział kiedyś, że budowa kanału 
przez mierzeję wyrządzi szkody w systemie ekolo-
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(senator J. Wcisła) sprawozdawca tej ustawy mówi w Elblągu, że miasto 
samo może sobie zmodernizować port, bo jest komu-
nalny. 150 milionów zł na modernizację, dla takiego 
miasta jak Elbląg to są pieniądze niewyobrażalne. Dla 
tego miasta to są 3 lata wyłączone z inwestycji. Miasto 
takiego ciężaru nie udźwignie, nigdy w życiu. Ktoś, 
kto zna sytuację finansową miast o liczbie ludności 
wynoszącej ok. 100 tysięcy mieszkańców, wie, że to 
jest wysiłek ponad możliwości takiego miasta.

Kiedy zatem budujemy kanał, którym nigdzie nie 
będzie można dopłynąć, to tak, jakbyśmy budowali 
autostradę bez zjazdów. Ja nawet nie czekam na od-
powiedź na pytanie, po co my to robimy. Ale wie-
le osób mnie o to pyta, tych, którzy obserwują całą 
sytuację wokół budowy kanału przez mierzeję. Oni 
pytają wprost: czy rząd PiS rzeczywiście chce ten 
kanał wybudować?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Ja też to pytanie zadaję: czy rząd PiS chce ten 

kanał wybudować? Pyta o to senator, który od kilku-
nastu lat walczy o wybudowanie tego kanału i będzie 
tę ustawę popierał mimo wspomnianych wątpliwości. 
Dziękuję bardzo.(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Łuczak złożył 

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 czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o własności lokali.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 838, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 838 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, senatora Andrzeja Pająka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Na posiedzeniu była omawiana ustawa 
o zmianie ustawy o własności lokali. Ustawa ta była 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

rozmawiałem o kanale przez mierzeję i nigdy nie 
spotkałem się z argumentem, że ten kanał szkodzi 
obwodowi kaliningradzkiemu czy Rosji. Mało tego, 
na zorganizowanej konferencji, na którą zaprosi-
łem przedstawicieli Rosmorportu i zarządu portu 
w Kaliningradzie, padło jasne sformułowanie: kanał 
przez mierzeję jest korzystny dla przewoźników i dla 
portu w Kaliningradzie. To jest udokumentowane, 
jest zapisane w książce „Zalew Wiślany – zalew 
wielkich możliwości”. Dlaczego teraz politycy ro-
syjscy wypowiadają się negatywnie o kanale przez 
mierzeję? A jak, proszę państwa, mają się wypowia-
dać, jak wy ciągle Rosjan prowokujecie? Co mają 
mówić politycy rosyjscy, jeżeli minister przyjeżdża 
do Elbląga i mówi, że Rosja będzie wpływała na pol-
skie środowiska ekologiczne, by zablokowały budowę 
kanału przez mierzeję? Co ma mówić Rosjanin po 
takich wypowiedziach, jak wypowiedź wiceministra 
Witkowskiego? Co my mamy mówić i co ma mówić 
Rosja, jeżeli Polacy zamknęli mały ruch graniczny? 
Po co ten mały ruch graniczny został zamknięty? 
Ja wiem, że z perspektywy Warszawy to są fakty 
nieznaczne, nieistotne, ale tymi decyzjami wy nisz-
czycie szanse rozwojowe województwa warmińsko-
-mazurskiego i Elbląga. Dlaczego o tym nikt w PiS 
nie myśli? Dziwię się, że parlamentarzyści z mojego 
miasta i z mojego regionu o tym nie myślą, o tych 
skutkach waszych działań.

Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. 
Jeden z szefów ważnej instytucji związanej z trans-
portem i żeglugą śródlądową – nie powiem kto, bo 
się boję, aby jutro nie miał kłopotów – powiedział 
niedawno, że Polsce potrzebna jest ustawa o portach 
śródlądowych. I w tej ustawie powinno być zapisane, 
które porty śródlądowe są ważne z punktu widzenia 
interesu państwowego. Ja też uważam, że taka ustawa 
powinna powstać. Jest ustawa o portach morskich, 
nie ma ustawy o portach śródlądowych. Jestem pe-
wien, że gdyby taka ustawa została napisana i gdy-
by wskazano porty ważne dla państwa polskiego, to 
wśród tych portów byłby port w Elblągu. Dlaczego 
o tym mówię? Dlatego, że specustawa o budowie 
kanału przez mierzeję mówi, że bardzo ważnym po-
wodem budowy tego kanału są względy bezpieczeń-
stwa. Czyjego bezpieczeństwa? Mojego? W Elblągu? 
Nie. Bezpieczeństwa państwa. No, ale jak ten kanał 
jest budowany? Ten kanał kończy się przed portem 
w Elblągu.

Szanowni Państwo, jak można budować kanał, 
którym będą mogły pływać statki o nośności 3 tysię-
cy t, ale nie będą mogły wpłynąć do portu w Elblągu? 
To po co one mają płynąć tym kanałem? Gdzie będą 
rozładowywane? Jaki jest sens budowy tego kana-
łu bez zainwestowania w port w Elblągu? A poseł 
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(senator sprawozdawca A. Pająk) 2 komisji proszę o przyjęcie tej ustawy wraz z przy-
jętymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Mam pytanie do pan ministra. Prosiłabym, 

żeby…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę, zapraszamy 

pan ministra tutaj.)
Może tam, bo trudno mi…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Zapraszamy pana 

ministra tutaj, na mównicę.)
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam pytanie. Zadaję je w imieniu 

300 rodzin zamieszkujących budynki wybudowane 
przez PKP w Warszawie, na Białołęce, którym to ro-
dzinom obiecano ich sprzedaż, przejęcie na własność 
po określonym czasie. Budynki zostały wybudowane, 
tak jak mówi ta ustawa, przed 1951 r. czy nawet jeszcze 
wcześniej, w latach… Prawdopodobnie części doku-
mentów, które były wówczas niezbędne, nie ma już ani 
w Ministerstwie Infrastruktury, któremu podlega spółka 
PKP, ani w dzielnicowych urzędach miasta. W każdym 
razie są trudności z wydobyciem tych dokumentów i nie 
może dojść do obiecanej sprzedaży. Trwa przepychanka 
między spółką PKP a urzędem miasta, które żądają od 
siebie tychże dokumentów. Jak w myśl tej ustawy ta 
sprawa będzie wyglądała? Jeszcze zaznaczę, że budynki 
zostały postawione na gruntach należących częściowo 
do miasta, a częściowo do Skarbu Państwa. Czy w tej 
sytuacji – ponieważ istnieje dokument, w którym dziel-
nica Białołęka przeznaczyła swoje grunty na wieczyste 
użytkowanie – ta ustawa zadziała i ci ludzie po 20 latach 
zabiegania o wykup mieszkania wreszcie będą mieli 
szanse te mieszkania wykupić, czy te komplikacje będą 
istniały w dalszym ciągu? Dziękuję.

projektem sejmowym i przez Sejm została przyjęta, 
można powiedzieć, prawie jednogłośnie, ponieważ 
425 posłów było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosu.

Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy z 20 maja 
2017 r., która to ustawa m.in. powołała Krajowy 
Zasób Nieruchomości i była zmianą z kolei ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Ustawa przez nas procedowana ma na celu tylko 
uszczegółowienie i doprecyzowanie zapisu ustawy 
z lipca 2017 r., a przez to usunięcie wątpliwości w za-
kresie interpretacji przepisów ustawy o własności 
lokali. Występowały tu pewne problemy związane 
z interpretacją i związane z wydawaniem zaświad-
czenia, które było później niezbędne, potrzebne do 
czynności notarialnych czy czynności sądowych. 
Wynikało to z tego, że były to zapisy, powiedzmy, 
nieprecyzyjnie wykonane. Ta ustawa to doprecy-
zowała. Powiedzmy, że jest lokal i jego właściciel 
chce uporządkować sprawę własności. Wszystkie 
dokumenty były do dzisiaj w starostwie. Mówię 
teraz o planie zagospodarowania przestrzennego, 
pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowa-
nie. Ale z kolei występowały pewne problemy, kiedy 
te dokumenty, takie jak plany zagospodarowania 
przestrzennego, nie istniały. No, plany zagospodaro-
wania przestrzennego weszły dopiero w roku 1995. 
I stąd pewne wątpliwości, wątpliwości ze strony 
starostwa co do wydawania tego oświadczenia. Ta 
ustawa, właśnie dzięki tym zmianom, usprawni wy-
dawanie tych zaświadczeń o samodzielności lokalu 
mieszkalnego, dzięki czemu te wszystkie czynno-
ści notarialne i sądowe niezbędne do ustanowienia 
odrębnej własności lokali będą mogły przebiegać 
bez przeszkód. Ustawa ta w sposób jednoznaczny 
określa, że starosta wydaje zaświadczenie. Ma on 
wziąć te wszystkie czynności pod uwagę.

Ale tutaj są też wprowadzane takie dodatkowe 
ustępy. To dotyczy np. tego przepisu, o którym mó-
wiłem wcześniej, a więc przepisu o ustanowieniu 
samodzielnego mieszkania przy pomocy tych mate-
riałów, które są dostępne, a mianowicie planu zago-
spodarowania przestrzennego, pozwolenia na budo-
wę, pozwolenia na użytkowanie. Otóż to nie będzie 
obowiązywało, jeżeli budynek został postawiony 
przed 1 stycznia 1992 r. lub został wybudowany na 
podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą 
datą, no bo wtedy nie funkcjonowały te pozwolenia, 
nie istniały plany zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli chodzi o komisje senackie, to przyjęły one 
tę propozycję jednogłośnie. Zostały wprowadzone 
3 niewielkie poprawki, na które obecny pan mini-
ster wyraził zgodę. To były tylko takie minimalne, 
porządkujące, korygujące poprawki. W imieniu tych 
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyj-
nym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 847, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 847 A i 847 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm w dniu 
7 czerwca br. ustawie o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej.

Zacznę może od kilku słów na temat celu i przed-
miotu ustawy, potrzeby tej regulacji. Ustawa regulu-
je zasady tymczasowego zarządzania przedsiębior-
stwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym 
imieniu wykonywał działalność gospodarczą na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, tzw. CEIDG. W ustawie 
określono również zasady kontynuowania działalno-
ści gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem 
takiego przedsiębiorstwa.

Istotą regulacji jest stworzenie instrumentarium 
prawnego, które umożliwia następcom prawnym 
przedsiębiorcy, osoby fizycznej, podjęcie odpowie-
dzialnej decyzji w przedmiocie kontynuacji dzia-
łalności firmy, a tym samym zapewnienie ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przed-
siębiorcy. Celem ustawy jest również wzmocnienie 
ochrony praw osób trzecich związanych z prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim 
kontrahentów, konsumentów, klientów oraz pracow-
ników.

Można powiedzieć, że jest to bardzo potrzeb-
na regulacja, wypełnia ona dotkliwą lukę prawną 
w systemie, jest to regulacja oczekiwana przez 
przedsiębiorców. Trzeba mieć świadomość, że 
działalność gospodarcza prowadzona indywi-
dualnie przez osoby fizyczne jest zdecydowanie 
najpopularniejszą formą działalności gospodar-
czej w Polsce, potwierdzają to m.in. dane z reje-
stru REGON. Według stanu na koniec roku 2016 
w rejestrze REGON wpisanych było blisko 3 mi-
liony tego typu przedsiębiorców, a w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
wpisanych jest ok. 2,4 miliona przedsiębiorców. 
Można powiedzieć, że to jest taki rdzeń polskiej 
gospodarki, ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą 
swoją działalność jako osoby fizyczne. Do mo-
mentu uchwalenia tej ustawy tego typu osoby 
miały oczywiście pewne możliwości zarządzania 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Paweł Chorąży:

Tak, ta ustawa powinna rozwiązać ten problem. 
Oczywiście nie znam pełnego stanu faktycznego, ale 
na podstawie tej ustawy powinno być możliwe roz-
wiązanie tego typu problemów.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, 
czy mogę jeszcze dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Jak rozumiem, wymaga to rozpoczęcia działań 

przez właściciela tych budynków, czyli spółkę PKP, 
która jest podległa Ministerstwu Infrastruktury. Bo 
to oni muszą zadziałać, żeby ten problem rozwiązać.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Paweł Chorąży:
Ja rozumiem, że w tym przypadku prawo… Urząd 

Miasta Stołecznego Warszawy, który pełni te same 
funkcje co starosta… Ja nie chciałbym w tej chwili 
wypowiadać się w jakiś arbitralny sposób, bo nie 
znam tej konkretnej sprawy, ale jeżeli ze strony pani 
senator są jakieś dodatkowe pytania, to my jesteśmy 
też w stanie odpowiedzieć na piśmie.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Tak… Panie Marszałku, to ostatni raz zabieram 

głos. Bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie co 
do sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy 3 bu-
dynków przy konkretnej ulicy w Warszawie, jakie 
mają szanse i kto powinien załatwić formalności. 
Dobrze? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panią senator Borys-Damięcką.

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.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) ści obejmującej przedsiębiorstwo oraz uregulowano 
zasady wykonywania umów cywilnych, które nie 
wygasają z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Ustawodawca wprowadza również możliwość 
przeniesienia na następców prawnych przedsię-
biorcy praw i obowiązków administracyjnych 
wynikających z koncesji, zezwoleń, licencji, po-
zwoleń związanych z przedsiębiorstwem albo ich 
tymczasowego wykonywania przez zarządcę suk-
cesyjnego. No, to ma oczywiście również taki bar-
dzo praktyczny wymiar, zmierza do zachowania 
ciągłości przedsiębiorstwa w zakresie odpowied-
nich uprawnień do wykonywania reglamentowa-
nych przez prawo rodzajów działalności.

Nie będę może więcej mówił o stronie meryto-
rycznej tej ustawy. Jeśli będą jakieś pytania, to za-
równo ja, jak i przedstawiciele rządu na pewno na 
nie odpowiemy.

Podsumowując: tak jak powiedziałem na wstępie, 
to jest bardzo nowoczesna, potrzebna regulacja, bar-
dzo specjalistyczna, prawnicza. Prace komisji też to 
potwierdzają. Legislatorzy senaccy wykonali tutaj 
w porozumieniu z legislatorami ministerstwa czy 
pracownikami ministerstwa dobrą prawniczą robo-
tę. Myśmy jako komisja przejęli prawie wszystkie 
proponowane poprawki o charakterze doprecyzowu-
jącym, legislacyjnym; było ich bodajże 31. I przyję-
liśmy je. Ustawa jest doprecyzowana, dopracowana. 
Nie zgodziliśmy się chyba tylko na propozycję jednej 
poprawki dotyczącej jakiegoś tam ogólnego odesła-
nia do przepisów, ale można powiedzieć, że to jest 
kwestia techniczna.

Przedmiotem dyskusji była jeszcze kwestia pod-
noszona przez Związek Banków Polskich, dotycząca 
pewnych zasad prowadzenia rachunków bankowych 
po śmierci przedsiębiorcy. Tutaj też zarówno mini-
sterstwo, jak i komisja nie podzieliły tych wątpliwości 
bankowców.

Banki podnosiły również to, żeby wydłużyć do 
okresu 6 miesięcy vacatio legis ustawy. Jednak tutaj 
też przyjęliśmy, że 3-miesięczne vacatio legis w dzi-
siejszych czasach jest zupełnie wystarczające. 6-mie-
sięczne vacatio legis współcześnie nam się prawie nie 
zdarza, dotyczy jakichś najważniejszych regulacji 
kodeksowych, a to jest jednak regulacja o charakterze 
szczegółowym.

Tyle z mojej strony. Posiedzenie komisji, tak jak 
mówię, zakończyło się przyjęciem ustawy z popraw-
kami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

swoim przedsiębiorstwem czy planowania czegoś 
na wypadek śmierci, ale były to możliwości nie-
wystarczające. Wiemy, że w Polsce jeszcze wiele 
jest do zrobienia pod względem kultury prawnej, 
gospodarczej. Świadomość prawna społeczeństwa 
jeszcze nie jest wystarczająca. W związku z tym 
było też wiele różnego rodzaju kłopotów związa-
nych z taką sukcesją, ze śmiercią przedsiębiorcy. 
Wiadomo, że sprawy związane z dziedziczeniem, 
ze spadkobraniem, szczególnie w przypadku, gdy 
pojawiają się jakieś konflikty w rodzinie, ciągną się 
miesiącami, nieraz nawet latami, kiedy dochodzi do 
sądowego postępowania spadkowego. U notariusza 
można przeprowadzać takie postępowania w zasa-
dzie tylko w przypadku zgody zainteresowanych 
osób. W związku z tym mamy teraz właśnie taki 
dodatkowy nowoczesny instrument prawny, który 
tego typu problemy reguluje. 

Jeśli chodzi o najważniejsze postanowienia tej 
ustawy, to są to 2 podstawowe instrumenty, które 
mają służyć celom ustawy, a mianowicie zarząd suk-
cesyjny i zarządca sukcesyjny. Podstawowym sposo-
bem dokonywania sukcesji przedsiębiorstwa będzie 
powoływanie zarządcy sukcesyjnego już za życia 
przedsiębiorcy. Niemniej w ustawie przewidziano 
również możliwość przeprowadzenia sukcesji w przy-
padku niedokonania wyboru zarządcy sukcesyjnego 
za życia przedsiębiorcy. W takim przypadku zarządcę 
sukcesyjnego będą mogły powołać na zasadach okre-
ślonych w ustawie osoby uprawnione w rozumieniu 
ustawy, tj. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysłu-
guje udział w przedsiębiorstwie, spadkobierca usta-
wowy przedsiębiorcy, spadkobierca testamentowy, 
zapisobierca windykacyjny, o ile oczywiście przyjęli 
spadek albo zapis.

Oprócz problematyki związanej z powoływa-
niem zarządcy sukcesyjnego ustawodawca ure-
gulował także kwestie związane z odwołaniem 
zarządcy i jego rezygnacją. W ustawie znalazły 
się także przepisy dotyczące wygaśnięcia zarządu 
sukcesyjnego.

W opiniowanym akcie określono również zasady 
dokonywania przez zarządcę sukcesyjnego czynności 
w zakresie zarządu przedsiębiorstwem w spadku – 
przedsiębiorstwo w spadku to jest nowa instytucja 
prawna – w tym kwestie dysponowania środkami 
pieniężnymi, obowiązki, zakres odpowiedzialności 
zarządcy sukcesyjnego oraz problematykę odpowie-
dzialności za zobowiązania związane z prowadze-
niem przedsiębiorstwa w spadku.

W ustawie określono ponadto zasady dokonywa-
nia tzw. czynności zachowawczych przed ustanowie-
niem zarządu sukcesyjnego, doprecyzowano zasady 
dokonywania działu spadku ograniczonego do czę-
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datami, a mianowicie datą wystawienia postanowie-
nia stwierdzającego zgon albo znalezienia zwłok. I te 
daty są określone w ustawie. Jest pytanie, dlaczego 
wobec tego nie można użyć tych dat do ustanowienia 
zarządcy sukcesyjnego, tak jak w przypadku śmierci 
zwykłej, z datą znaną, z datą pewną.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Panie Senatorze, pamiętajmy, że cała instytucja za-

rządu sukcesyjnego jest umiejscowiona w pewnej, że 
tak powiem, szerszej perspektywie. To znaczy skutki 
związane z nastąpieniem zarządu nie następują tylko 
i wyłącznie w związku z samym przedsiębiorstwem, 
ale też oddziałują na spadkobierców, oddziałują na 
kontrahentów, na pracowników, wreszcie na obrót pu-
blicznoprawny. I jeżeli następuje śmierć i jest pewna 
jej data, to jest zazwyczaj bezpośrednie następstwo. 
Tak? Tutaj jest tylko kwestia w zasadzie godzin od 
chwili śmierci do wystawienia aktu zgonu. Wówczas 
rzeczywiście z automatu wchodzi instytucja zarządu 
sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny w ciągu kilku 
godzin zaczyna działać. Stosunki pracy są utrzymane, 
kontrakty są utrzymane itd.

Inaczej jest w przypadku np. zaginięcia czy zna-
lezienia zwłok. Może być sytuacja taka, że to znale-
zienie zwłok nastąpi np. po 2 dniach. Wtedy teore-
tycznie… To znaczy wtedy bym się zgodził z panem 
senatorem, że ten automatyzm powinien być. Ale 
znalezienie zwłok może nastąpić np. po 3 miesiącach. 
Jeżeli w takiej sytuacji lekarz stwierdzi, po tych 3 czy 
4 miesiącach… Jeżeli znalezienie nastąpi np. po tych 
4 miesiącach, a lekarz stwierdzi, że śmierć nastąpiła 
prawdopodobnie 2 tygodnie temu czy 2,5 miesiąca 
temu, czy też 3,5 miesiąca temu… Wyobraźmy sobie, 
że teraz wskakują z automatu te skutki zarządu sukce-
syjnego. Wówczas mamy taką sytuację, że utrzymu-
jemy stosunki pracy, czyli spadkobiercy, którzy np. 
przez te 3 miesiące nie mieli możliwości prowadzenia 
spółki, ex post płacą za wszystkich pracowników 
składki, wynagrodzenia, to samo się dzieje ze zobo-
wiązaniami handlowymi, czyli następuje kumula-
cja zobowiązań. A być może ta firma przez te 3 czy 
4 miesiące przez to, że stała w miejscu, bo nikt nie 
miał uprawnień do zarządzania nią, na tyle, że tak 
powiem, straciła swój rozruch i żywotność, że zde-
cydują… Zresztą do tego spadkobiercy przecież mają 
prawo, bo w tej ustawie my dajemy też spadkobiercom 
możliwość odwołania większością głosów zarządcy 
sukcesyjnego. Czyli zdecydują się go odwołać, np. 
żeby w takiej sytuacji tej firmy nie kontynuować. 
Tym spadkobiercą może być np. żona bez pracy i ma-
łoletnie dziecko. Tak? Ex post spada na nich ciężar 

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozłączenie komisji nastąpiło ze względów cza-

sowych. Podtrzymuję wszystkie zagadnienia, które 
poruszył pan senator Pęk. Sprostowanie: było 30 po-
prawek. Tylko w przypadku jednej nie było akcep-
tacji, wszystkie poza tym zostały przyjęte, podobnie 
jak na poprzednim posiedzeniu komisji.

Tak że wnosimy do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
tej ustawy z ustalonymi z ministerstwem poprawka-
mi. Dziękuję bardzo.

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

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

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

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, tak? Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak jest, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Podnosiłem tę sprawę na posiedzeniu komisji i przy-
znam się, że do tej pory nie jestem usatysfakcjono-
wany odpowiedzią, którą wtedy otrzymałem. Tak 
więc powtórzę to pytanie, zgłoszę je jeszcze raz, 
niech zostanie w protokole. Pytanie jest takie… 
Zarząd sukcesyjny może być ustanowiony dwojako, 
albo poprzez samego przedsiębiorcę, albo przez jego 
następcę. Zatrzymajmy się przy przypadku samego 
przedsiębiorcy, który ustanawia taki zarząd i umiera. 
Ten zarząd sukcesyjny jest ustanowiony z chwilą daty 
śmierci tego przedsiębiorcy, ale w 2 przypadkach, 
kiedy ta data śmierci nie jest określona w akcie zgo-
nu albo kiedy nastąpiło uznanie za zmarłego, ta data 
śmierci jest niejasna, niepewna, nie można jej okre-
ślić, wtedy można się posługiwać równie pewnymi 
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) stosunki mogą być już zbyt daleko zaawansowane, 
niekorzystne dla następców? Proszę to przemyśleć. 
Żadnej poprawki nie chcę tutaj wprowadzać, tylko 
wskazuję na to, że z tego mogą wyniknąć problemy, 
o których pan wspomniał. Jeśli np. akt zgonu zawiera 
datę śmierci pewną, ale późną, to znaczy liczoną od 
czasu, kiedy powzięto informację, że dany człowiek 
zmarł…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Tylko jest pytanie, czy my możemy dać jeden 

termin sztywny, stały, odnoszący się do wszystkich 
rodzajów firm. W przypadku, nie wiem, przedsię-
biorstwa hotelowego ten okres może być tygodnio-
wy, a w przypadku firmy, która handluje szybko 
psującym się towarem, nawet 3 dni to będzie za 
długo. Wydaje mi się, że wczoraj, jak rozmawiali-
śmy na ten temat – brał udział w tej dyskusji przed-
stawiciel stowarzyszenia notariuszy – dyskusja do-
tyczyła także tego, że jeżeli następuje znalezienie 
ciała po dłuższym czasie, to raczej nie ma takiej 
praktyki, że wpisuje się datę pewną dzienną zgo-
nu, tylko raczej wpisuje się albo datę znalezienia 
zwłok, albo… No, raczej datę znalezienia zwłok. 
Z tego, co pamiętam z wczoraj… Przepraszam, 
sięgnę do notatek… Przepraszam, ale tak na szyb-
ko… Wydaje mi się, że główna teza czy konkluzja 
z tej wczorajszej dyskusji była taka, że raczej to 
jest data znalezienia.

My nie redukujemy, nie ograniczamy tutaj 
możliwości ustanowienia zarządu. Mówimy tylko 
i wyłącznie o trybie ustanawiania tego zarządu, 
o tym, czy on wskakuje z automatu, czy jest usta-
nawiany przez spadkobierców. Tak że podejście 
rodzajowe, a nie kazuistyczne, wydaje się z punk-
tu widzenia obrotu bezpieczniejsze. Kazuistyka 
niesie ze sobą to ryzyko, że… Jak stworzymy 
przepis bardzo kazuistyczny, to okaże się, że jesz-
cze 4 inne sytuacje w ramach tego występują. 
Teraz mówię dosyć abstrakcyjnie, przepraszam. 
Obiecuję, że jeszcze raz się nad tym zastanowi-
my, ale na tę chwilę wydaje nam się, że akt zgonu 
z pewną datą zgonu… To jest ta sytuacja, w której 
automatyzm powinien następować. W innych sy-
tuacjach zostawiłbym spadkobiercom możliwość 
decydowania o zarządzie sukcesyjnym. Dziękuję 
za tę uwagę. Gdybyśmy nie zmieniali… Obiecuję, 
zobowiązałem się, że będziemy monitorować, czy 
nie występują tego typu sytuację, które wywołują 
konieczność jakiejś korekty. Na tę chwilę mi się 
wydaje, że to jest jakby bezpieczniejsze rozwią-
zanie.

kilkumiesięcznych zobowiązań. Tak? Niekoniecznie 
jest pewność co do wyprowadzenia tej firmy na pro-
stą. Jaka jest sytuacja pracowników? Oni też po 3 czy 
4 miesiącach dowiadują się, że w zasadzie ciągle mają 
stosunek pracy z tym przedsiębiorstwem, a być może 
już nawiązali w tym czasie nowe stosunki pracy. To 
samo jest z kontrahentami. Wpadamy niestety w taką 
pułapkę niepewności prawnej w przypadku wielu 
osób i być może obciążenia ich nieproporcjonalnie 
w stosunku do ich woli.

A więc tam, gdzie ta data jest rzeczywiście pewna 
czy bliska, tam wola spadkobiercy powinna być au-
tomatycznie, że tak powiem, w ruchu, w grze. Tak? 
Ale tam, gdzie… Musimy sobie jednak zdać sprawę, 
że ten okres może być dużo dłuższy. Obawiam się, 
że wtedy zbyt duże ryzyko jest nałożone na spad-
kobierców. A więc z tego powodu… Przecież my 
nie wykluczamy tutaj zarządu sukcesyjnego, tylko 
mówimy, że w tej sytuacji wola kontynuacji przed-
siębiorstwa przechodzi na samych spadkobierców. 
Tak? Czyli oni wtedy, po tych 3 miesiącach, mają 
kolejne 2 miesiące na to, żeby zastanowić się i jednak 
tego zarządcę sukcesyjnego powołać. Ale obawiam 
się, że moglibyśmy mieć do czynienia z sytuacjami 
niekoniecznie pożądanymi też od strony społecznej, 
rodzinnej, jeżeli następowałby skutek ex post, taki 
3-miesięczny skutek wsteczny.

(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie 
Marszałku? Chciałbym tylko dopytać pana ministra.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Otóż teraz to jest jasne, ale to oznaczałoby, że 

decydujący jest tutaj upływ czasu. Czy nie lepiej by 
było zawrzeć w ustawie jakiś termin, do którego za-
rządca sukcesyjny, powołany wcześniej przez przed-
siębiorcę, mógłby zostać utrzymany, a powyżej tego 
czasu – tylko dla spadkobierców… Dlaczego o tym 
mówię? Proszę zauważyć, Panie Ministrze, że pan 
sam wpadł w pewną pułapkę. Przykład, który pan 
dał – akt zgonu, który stwierdza, że śmierć nastą-
piła 2 tygodnie temu, z datą ścisłą – pokazuje… No 
i wchodzimy w te reperkusje, o których pan mówił. 
A jest możliwe wtedy ustanowienie zarządcy, tego 
powołanego wcześniej przez przedsiębiorcę. Czy 
nie… Jeśli o czas tutaj chodzi – to było zrozumiałe, 
był pan przekonujący – to czy nie należałoby, zamiast 
rodzajowego wskazania, kiedy nie można ustanowić 
zarządcy, wskazać na upływ czasu, na termin, od 
którego nie będzie można tego zrobić, bo np. pewne 
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nie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, 
jeżeli „zgromadzenia są organizowane przez tego 
samego organizatora w tym samym miejscu lub na 
tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według 
opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku 
w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego 
rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 
3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na 
celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych 
dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”.

Ponadto zmodyfikowane zostały zasady określania 
pierwszeństwa wniosków dotyczących organizacji 2 
lub więcej zgromadzeń w tym samym czasie i choćby 
częściowo w tym samym miejscu. Ustawa rozstrzyga, 
że zgromadzenia organizowane przez organy władzy 
publicznej mają pierwszeństwo co do miejsca i czasu 
przed innymi zgromadzeniami organizowanymi na 
zasadach i w trybie określonym w ustawie – Prawo 
o zgromadzeniach.

Niniejsza nowelizacja został przyjęta przez Senat 
7 grudnia 2016 r.

Obecny projekt nowelizacji ustawy ma na celu 
przywrócenie stanu prawnego obowiązującego 
przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o zgromadzeniach z dnia 13 grudnia 2016 r. 
Przewidywane jest w nim usunięcie z ustawy prze-
pisów dotyczących zgromadzeń cyklicznych, tj. roz-
działu 3a, a w konsekwencji również art. 14 pkt 4, oraz 
odpowiednia modyfikacja art. 12 i art.  26–28 ustawy.

Na posiedzeniu połączonych komisji niniejszą 
nowelizację przedstawiła senator Grażyna Sztark. 
W trakcie dyskusji senatorowie wnioskodawcy 
przedstawiali uzasadnienie do proponowanej no-
welizacji oraz krytykowali poprzednią nowelizację 
ustawy i wprowadzenie zgromadzeń cyklicznych. 
Odwoływali się przy tym do przepisów konstytucji 
oraz niektórych przedstawionych opinii.

Ja chciałbym w tym miejscu przytoczyć fragment opi-
nii ministerstwa, które odpowiada za nasze bezpieczeń-
stwo. W opinii z dnia 16 maja 2018 r. MSWiA powołuje 
się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 
w tej sprawie. Trybunał w wyroku z dnia 16 marca 2016 r. 
– sygnatura akt Kp 1/17 – stwierdza zgodność przepisów 
o zgromadzeniach cyklicznych z konstytucją.

Zacytuję. Trybunał Konstytucyjny wskazał m.in., 
że „przedmiotowe rozwiązanie zmierza do realizacji 
nałożonego na państwo obowiązku zapewnienia każ-
demu możliwości wykonywania tej wolności w spo-
sób swobodny. Kwestionowana regulacja nie narusza 
istoty wolności zgromadzeń, lecz harmonizuje wza-
jemne wykonywanie wolności zgromadzeń z innymi 
wolnościami i prawami człowieka, mając przy tym 
na celu zabezpieczenie porządku publicznego i urze-
czywistnianie dobra wspólnego”.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwagę 
na to, że wprowadzenie instytucji zgromadzeń cy-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Skoro nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo, 
Panie Ministrze.

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

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

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Nie odczytałem tego przy poprzednim punkcie, 

czyli punkcie czternastym, ale pan senator Czelej 
i senator Łuczak zgłosili swoje głosy w dyskusji do 
protokołu**.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przypominam państwu senatorom, że punkty od 
szesnastego do trzydziestego pierwszego porządku 
obrad zostały już rozpatrzone.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydzie-
stego drugiego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Przypominam, że projekt ustawy został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Jest on zawarty w druku 
nr 754, a sprawozdanie komisji – w druku nr 754 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senatora Aleksandra 
Szweda, o przedstawienie wspólnego sprawozdania 
komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połą-

czonych komisji, Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, które w dniu 6 czerwca zajmowały się 
w pierwszym czytaniu propozycją nowelizacji ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach zgłoszonej przez senato-
rów Platformy Obywatelskiej.

Na początek przypomnę, że już w grudniu 2016 r. 
jako izba wyższa zajmowaliśmy się nowelizacją usta-
wy – Prawo o zgromadzeniach. Nowa ustawa wpro-
wadziła wówczas nową kategorię zgromadzeń, czyli 
zgromadzenia cykliczne.

Przyjęte przepisy miały na celu umożliwienie 
zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyraże-
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

** Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca A. Szwed) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senator Grażynę Sztark.

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

(Senator Jan Rulewski: Ja chcę.)
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Wczoraj państwo, Panie Marszałku, nas nie sły-

szeli, a dzisiaj już nas nie widzą. Nie wiem, co jutro 
będzie.

(Senator Jan Dobrzyński: I to, i to.)
(Senator Grażyna Sztark: Jedno i drugie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Trudno pana nie 

zauważyć, Panie Senatorze.)
Czy mam już dowód osobisty oddać, czy kartę 

senatora?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, wystarczy za-

dać pytania.)
…I zadać 2 pytania.
Posłużył się pan, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

argumentem przeciwnym, opinią wojewody na temat 
100 m – skupiam się tylko na tym problemie – który 
powiada, że jest tu pewna przejrzystość, dokładne 
dookreślenie. Ale czy to nie jest argument sprzeczny 
z samą istotą zgromadzeń, które polegają na tym, że 
na ogół te demonstracje ze sobą rozmawiają, prowa-
dzą dialog, czasem bujny, wrażliwy? To jeden argu-
ment za tym, żeby te 100 m jednak skrócić.

Drugi argument. Proszę pana, bywają demonstra-
cje, które się łączą, są w tym samym celu, choć każdy 
o innej podmiotowości.

I wreszcie: czy to oznacza, że jak np. w małym 
miasteczku czy na małym osiedlu będzie demon-
stracja, to następna ma się w powiecie odbyć? No bo 
100 m dalej to już jest powiat. No, tak ten wojewoda 
– a pan to podkreślił – wypowiada się.

(Senator Aleksander Szwed: Mogę, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Szanowny Panie Senatorze, uważam, że jednak 

wyolbrzymia pan odległość 100 m. Jeżeli to odbywa 
się nawet… Biorę pod uwagę tutaj np. rynek w mie-

klicznych jest nowym, dodatkowym sposobem okre-
ślenia prawnych ram realizacji wolności zgromadzeń. 
Odmienne potraktowanie zgromadzeń cyklicznych 
w ustawie – Prawo o zgromadzeniach mieści się za-
tem w dopuszczalnej mierze.

Z uwagi na stosunkowo krótki okres obowiązy-
wania nowych rozwiązań, około roku, brak sygnałów 
implikujących konieczność przywrócenia stanu po-
przedniego oraz niewykazanie takiej konieczności 
przez autorów projektu w ocenie MSWiA nie wyda-
je się celowe wprowadzenie zmian proponowanych 
w wymienionym projekcie ustawy zmieniającej usta-
wę – Prawo o zgromadzeniach.

Takie same argumenty dotyczące stosunkowo 
krótkiego okresu obowiązywania nowych rozwią-
zań i potrzeby dłuższego czasu na realną ocenę ich 
funkcjonowania pojawiają się w opiniach większości 
wojewodów przedłożonych do niniejszej nowelizacji.

Inną kwestią, żywo dyskutowaną na posiedzeniu ko-
misji i krytykowaną przez wnioskodawców, była zasada 
wynikająca z art. 12 ust. 1, czyli kwestia zachowania 
odległości 100 m pomiędzy zgromadzeniami. Pozwolę 
sobie przytoczyć w tym miejscu opinię wojewody opol-
skiego, który proponuje utrzymać niniejszy zapis.

Użyty w art. 12 ust. 1 prawa o zgromadzeniach 
zapis „w szczególności w odległości mniejszej niż 
100 m pomiędzy zgromadzeniami” nie jest zwrotem 
niedookreślonym, ponieważ wskazano minimalną 
odległość pomiędzy organizowanymi zgromadze-
niami.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że istotniej-
szą kwestią w przypadku stosowania tego artykułu 
jest ustalenie, czy możliwe jest zorganizowanie zgro-
madzeń chociażby w tym samym miejscu i czasie 
„w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach”. 
Tak więc zasada ta powoduje, że służby porządkowe 
mogą lepiej zapewnić bezpieczeństwo i że nie ma, 
i nie będzie, blokowania zgromadzeń oraz demon-
stracji przez ich przeciwników. Każdy będzie mógł 
wyrażać swoje poglądy, ale w odległości 100 m od 
już zgłoszonej manifestacji.

W związku z tymi argumentami na posiedzeniu 
połączonych komisji złożony został przeze mnie 
wniosek o odrzucenie proponowanej nowelizacji. 
Został on poparty przez większość – 14 głosami za, 
przy 8 głosach przeciw. Nie zgłoszono również wnio-
sku mniejszości. 

Dlatego w imieniu połączonych komisji, 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, wnoszę 
o odrzucenie proponowanej nowelizacji ustawy – 
Prawo o zgromadzeniach. Dziękuję bardzo.
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(senator A. Szwed) tutaj w sprawozdaniu opinię wojewody opolskiego, 
który sam stwierdził jako praktyk w tym wszystkim, 
że nie stwarza to większych przeszkód i że nie ma 
tu nieścisłości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia-

łabym zapytać… Użył pan słowa „bezpieczeństwo”. 
No, to jest bardzo ważna rzecz. I powiedział pan, że 
po to została wprowadzona ta ustawa, te zmiany, tak 
powszechnie krytykowane w społeczeństwie. Proszę 
mi powiedzieć, o jakich niebezpieczeństwach pan 
mówi, do jakich niebezpieczeństw dochodziło. Proszę 
wymienić te zagrożenia porządku publicznego, bo ja 
sobie nie przypominam, żeby np. za rządów Platformy 
Obywatelskiej z tego powodu jakieś wyjątkowe nie-
bezpieczeństwo występowało. Proszę też powiedzieć, 
do jakich niebezpieczeństw już za waszych rządów 
dochodziło, proszę to wymienić. Być może zna pan 
też wyroki sądów, które już zapadały w tego typu 
sytuacjach zakłócania porządku. Dziękuję.

Senator Aleksander Szwed:
Powiem tak: ta kwestia nie była tak żywo poru-

szana na posiedzeniu komisji, była tylko krytyka ze 
strony wnioskodawców. Może pod tym kątem… Jeśli 
chodzi dokładnie o kwestię wyroków, to powiem, 
że ich nie znam. Ale wrócę jeszcze do tej odległości 
100 m i tej nieścisłości. Jeśli chodzi o tę odległość 
100 m, to wiadomo, że nie może być mniejsza, ale 
może być ona większa. Niekiedy warunki tereno-
we powodują też to, że nie może to być dokładnie 
odległość 100 m. Wpisywanie w ustawę dokładnej 
odległości 100 m powoduje, że będzie pewna trudność 
z ustawieniem tych 100 m. Jeżeli 100 m od danej 
manifestacji np. znajduje się budynek, to nie ma innej 
możliwości, musi to być np. 110 m. Tak że myślę, że 
nie ma tu nieścisłości. I to też wykazali wojewodowie.

Jeśli chodzi o niebezpieczeństwa… No wiadomo, 
jeżeli jest manifestacja i kontrmanifestacja, które mają 
się odbyć dokładnie w tym samym miejscu, to rodzi 
to pewne niebezpieczeństwa. Ja tu nie odwoływałem 
się do konkretnych przykładów. I nie mówię tutaj 
o rządach czy to Platformy Obywatelskiej, czy Prawa 
i Sprawiedliwości. Po prostu jest pewna zasada, że 
jeżeli jest manifestacja i kontrmanifestacja, to może 
dochodzić do pewnego niebezpieczeństwa. Służby 
publiczne nawet wskazują, że ta odległość 100 m jed-
nak daje pewien komfort, jeśli chodzi o zapewnienie 
bezpieczeństwa.

ście, miasteczku. No, te 100 m to naprawdę nie jest 
następny powiat, tylko jednak 100 m jest od jednego 
krańca do drugiego krańca rynku. Tak że moim zda-
niem wyolbrzymia pan odległość 100 m.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Tak pan uznał ten argument za celny, że zapo-

mniał pan senator sprawozdawca o tym pierwszym 
argumencie, że demonstracje są nie tyle przeciwko 
komuś, ile na rzecz kogoś, zatem się łączą, lub prze-
ciwko sobie protestują, przeciwko tej argumentacji. 
To jest wolność głosu.

Senator Aleksander Szwed:
Uważam przede wszystkim, że odległość 100 m 

zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom mani-
festującym, zarówno w manifestacji, jak i w kontr-
manifestacji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Grażyna Sztark: Są.)
(Głos z sali: No, nie, no, jakaś…)
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Właśnie podczas tej dyskusji mówiliśmy o od-

ległości 100 m. Tam zawarty jest zapis nieścisły: 
„w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m 
pomiędzy zgromadzeniami”. Posługiwanie się w usta-
wie takimi zwrotami niedookreślonymi wywołuje 
takie skutki, że policja może różnie to interpretować.

W związku z tym moje pytanie brzmi: czy pan 
nie sądzi, że w takiej ustawie powinny być zawarte 
już pewne, że tak powiem, dookreślone i ścisłe sfor-
mułowania? Dziękuję.

Senator Aleksander Szwed:
No, jest przytoczonych tutaj kilkanaście opinii 

wojewodów i w tym zakresie nie było żadnych skarg, 
żadnych zażaleń. W przypadku tych zgromadzeń cy-
klicznych, które były organizowane, ta odległość nie 
powodowała jakichś nieścisłości. Przytaczałem nawet 
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(Senator Barbara Zdrojewska: Ja przepraszam, 
ale to chyba ma być pytanie, a nie rozmowa ze mną. 
Jak pan chce dyskutować, proszę się…)

(Senator Piotr Zientarski: To nie jest dyskusja.)
Pytanie będzie na końcu. Niech się pani nie nie-

cierpliwi.
(Senator Piotr Zientarski: Za chwilę będzie dys-

kusja.)
Złość piękności szkodzi. Spokojnie. Ja jeszcze…
(Senator Barbara Zdrojewska: Nawzajem.)
Proszę się nie denerwować.
(Senator Jan Dobrzyński: Pani senator to nie grozi, 

bo jest piękną kobietą.)
Nie, dobrze.
(Senator Jan Dobrzyński: Przeciwnie do senatora 

Czerwińskiego.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Proszę państwa, chcę tu wskazać, że gdy or-

ganizowałem te uroczystości kilkanaście lat temu 
– i nie powiem, za czyich to było czasów w sensie 
politycznym – to dochodziło do napaści, wręcz 
fizycznych, pewnych rozwydrzonych ludzi, wte-
dy kiedy te uroczystości były godnie i szacownie 
obchodzone.

(Senator Grażyna Sztark: 11 listopada…)
Mam pytanie natury logicznej do pana sprawoz-

dawcy. A mianowicie, Panie Senatorze, kiedy to jest 
bardziej ściśle określone, kiedy stopień niedookre-
ślenia jest większy, gdy w ustawie jest tylko mowa 
o tym samym miejscu i czasie, co próbują wniosko-
dawcy tutaj zostawić, czy gdy jest mowa o tym sa-
mym miejscu i czasie oraz odległości nie mniej niż 
100 m pomiędzy manifestacjami? Kiedy warunki są 
bardziej precyzyjnie określone?

Senator Aleksander Szwed:

Panie Senatorze, wiadomo, że ten przykład i to, co 
teraz jest, te zapisy, które mamy w ustawie, czyli te 
100 m, to jest bardziej dookreślone, to lepiej dookreśla 
warunki zorganizowania kolejnej manifestacji bądź 
też kontrmanifestacji.

A jeśli chodzi o przykład, który pan senator po-
dawał, to on też był rozpatrywany na posiedzeniu 
komisji. Wtedy też pan senator podał przykład zgro-
madzenia cyklicznego, które było organizowane przez 
pana senatora. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Jeszcze raz pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Co do odpowiedzi… Rozumiem, że pan tak od-
powiada, ale pan chyba też rozumie, że to jest dosyć 
oburzające, kiedy państwo w ten sposób odpowia-
dacie. Odrzucacie dobry projekt pani senator Sztark, 
mówiąc o jakichś niebezpieczeństwach, a nie potra-
ficie ich nawet wymienić. Mówię tu o pana forma-
cji politycznej. Jestem po prostu zadziwiona, bo to 
państwo głosowaliście przeciwko temu projektowi. 
Jestem zadziwiona.

Chciałabym jeszcze… Jeszcze drugie pytanie. 
Czy zastanawialiście się państwo nad tym, że skoro 
już ustały tzw. miesięcznice smoleńskie, to może ten 
przepis jest już kompletnie niepotrzebny i może z tego 
względu warto, żebyście państwo zmienili zdanie? 
Dziękuję bardzo.

Senator Aleksander Szwed:

Pani senator przekazuje tutaj swój pogląd na daną 
sprawę, nasz pogląd jednak jest inny. Moim zdaniem 
to ograniczenie 100 m nie powoduje tego, że ktoś 
nie może manifestować. Może manifestować, może 
kontrmanifestować, tylko 100 m dalej. Samo ograni-
czanie zgromadzeń cyklicznych tylko do miesięcznic 
też jest pewną nadinterpretacją, Pani Senator, bo wiele 
świąt państwowych – 11 listopada, 3 maja – też się 
odbywa jako zgromadzenia cykliczne.

(Głos z sali: 15 sierpnia.)
(Senator Konstanty Radziwiłł: A Boże Ciało?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jedna informacja. 
Otóż to nie jest tak, że kwestia miesięcznic to jedy-
na kwestia związana z tą ustawą, bo moja skromna 
osoba uzyskała zezwolenie na organizację cyklicz-
nych zgromadzeń na Górze św. Anny w dniu 3 maja, 
związanych z obchodami rocznicy wybuchu trzeciego 
powstania śląskiego. I teraz odpowiadam na pytanie, 
choć właściwie nie powinienem, ale wskazówka… 
Otóż wcześniej, gdy takich przepisów nie było, to…

(Senatora Piotr Zientarski: Panie Marszałku, za-
dajemy pytania…)
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(wicemarszałek A. Bielan) Przypomnę obrazy z 11 listopada, które na pewno nie 
okryły chwałą naszego kraju.

Ale po kolei. Jeżeli mówimy tutaj o prawie do 
zgromadzeń, to przypomnę, że to jest podstawo-
wa gwarancja wynikająca z art. 57 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi o wolności 
słowa i zgromadzeń. I to jest tu zawarte jako podsta-
wowa zasada, zasada praw nabytych w naszej ciężkiej 
pracy.

Jeśli chodzi o nowelizację, która została uchwalo-
na na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
– będę to przypominała – to ona została przyjęta, 
nomen omen, 13 grudnia 2016 r. Można to sobie, że 
tak powiem, zestawić, ta data nie jest datą chwaleb-
ną. Z kolei przepisy o zgromadzeniach cyklicznych 
weszły z dniem 2 kwietnia 2017 r. To powoduje sze-
reg niekorzystnych sytuacji i ogranicza możliwości 
organizowania pokojowych zgromadzeń.

Wielokrotnie podkreślano to w opiniach nie tylko 
konstytucjonalistów, ale i innych prawników oraz 
organizacji pozarządowych działających w obszarze 
szeroko rozumianych praw i wolności obywatelskich. 
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, i nie tylko 
jego, rozwiązania zaproponowane w ustawie stano-
wią ograniczenie wolności zgromadzeń publicznych 
i związanej z nią wolności wypowiedzi w sposób, 
który nie może być uznany za konieczny i niezbędny 
w demokratycznym państwie prawa, a tym samym 
nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 31 
ust. 3 konstytucji, jak również m.in. z art. 11 ust. 2 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności.

Chciałabym również przypomnieć, że zgodnie 
z art. 26d ustawy na podstawie jednej decyzji o wyra-
żeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń 
zgromadzenia te mogą się odbywać w okresie nie 
dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego 
z cyklu zgromadzeń, ale równie dobrze… Odnoszę 
się tutaj do wypowiedzi pan senatora Czerwińskiego. 
Mogę śmiało powiedzieć, że żaden wojewoda, czy 
to opolski, czy jakikolwiek inny, jak już sytuacja 
polityczna się zmieni… Nie sądzę, żeby otrzymał 
pan odmowę, mimo że to nie będzie zgromadzenie 
cykliczne. Nie sądzę, żeby ktokolwiek odmówił panu 
zgody na przeprowadzenie takiego zgromadzenia.

Niestety, wprowadzenie tych przepisów spo-
wodowało, proszę państwa, że po raz pierwszy… 
Wprowadzona nowelizacja stała się przyczyną istot-
nego ograniczenia tych wolności.

(Rozmowy na sali)
Panowie, jeżeli pozwolicie…
O tym świadczy przede wszystkim duża liczba 

wydanych decyzji zakazujących przeprowadzenie 
zgromadzenia w pobliżu innych zgromadzeń. W 9 
przypadkach dotyczyło to miesięcznic smoleńskich, 
a w 5 przypadkach zgromadzeń zwołanych w obsza-

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Paweł Majewski: Nie, 
dziękuję.)

Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza do zabrania głosu zapisała się pani 

senator Sztark.
(Senator Jan Dobrzyński: Aniu, weź…)
(Senator Grażyna Sztark: Bo ci zakażę. 100 m 

będzie…)
(Senator Jan Dobrzyński: A za co?)
(Senator Grażyna Sztark: …Jeżeli to będą cyklicz-

ne.)
Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak, istotnie, to my zaprezentowaliśmy propozy-

cję niejako powrotu do poprzedniego stanu prawnego 
ustawy o zgromadzeniach, albowiem uważamy, że 
dotychczas ustawa, o której mówiono – przypomnę 
– że damy jej pożyć, zobaczymy, jak ona funkcjonuje 
i wrócimy do niej, żeby ją ocenić, pomagała tylko 
i wyłącznie w miesięcznicach smoleńskich, które 
to, jak koleżanka tu stwierdziła, zostały zawieszo-
ne i mają się odbywać raz w roku. Przy tym chcę 
państwu powiedzieć, że w wyroku sądu warszaw-
skiego miesięcznice smoleńskie zostały uznane za 
prywatne spotkania, a nie zgromadzenia publiczne. 
Zdaniem Policji… Przepraszam bardzo. Zdaniem 
sądu nie mogą to być zgromadzenia publiczne, po-
nieważ z uwagi na ustawione na trasie przemarszu 
barierki oraz ochronę policji nie są dostępne dla 
wszystkich. Miejsce zgromadzenia powinno być 
dostępne dla anonimowych osób. Wstęp nie może 
być za zaproszeniem, bo wtedy zmienia się to w pry-
watne spotkanie.

(Senator Piotr Zientarski: Ogólnie dostępne.)
Przywołuję uzasadnienie sądu.
Proszę państwa, dlaczego o tym mówię? Nie tak 

dawno wróciła demokracja, nie tak długo ją mamy, 
od 1989 r. Proszę państwa, ja sobie nie przypominam, 
żeby zgromadzenia, jakiekolwiek by one były, stwa-
rzały powody do wprowadzenia zapisów zaostrza-
jących tę ustawę o zgromadzeniach. Przypomnę, że 
to właśnie wprowadzenie tej ustawy zaostrzyło i… 



163
62. posiedzenie Senatu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(senator G. Sztark) w sprawie Marszu Niepodległości – ONR i Młodzież 
Wszechpolska; w sprawie marszu związanego z wy-
buchem powstania warszawskiego – ONR i Młodzież 
Wszechpolska… Proszę państwa, nie ukrywajmy, ta 
ustawa jest dla Młodzieży Wszechpolskiej i dla ONR, 
nie jest przeznaczona dla innych organizacji. Zgodnie 
z nowym brzmieniem ustawy prezydent miasta sto-
łecznego Warszawy musiała wydać 14 – powtórzę: 14 
– zakazów dotyczących innych zgromadzeń, a woje-
woda wydał 36 zarządzeń zastępczych zakazujących 
zgromadzeń zwołanych. A więc nie jest tak fajnie, że 
każdy może… Nikt poza tym nie może. W sumie od 
czasu nowelizacji zakazy dostało 50 organizatorów, 
przez rok. Nadmieniam, że w poprzednich latach 
takie zakazy wydawane były raz albo dwukrotnie, 
a teraz otrzymano aż 50 odmów. W związku z nową 
sytuacją do sądów trafiło 76 spraw, ale, tak jak mó-
wiłam, niestety wyroki sądu były wydane po upływie 
terminów zgromadzeń i te zgromadzenia nie mogły 
się odbyć.

I na zakończenie, Pani Marszałek…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.)
Tak, Pani Marszałek, tylko na zakończenie…
Dlatego apeluję do was, Państwo, naprawdę gorą-

co apeluję: nie jest to konieczne. Następstwem tego 
będzie po prostu konieczność wsadzania do więzie-
nia uczestników tych zgromadzeń. Czy nam są po-
trzebni męczennicy? Będą nakładane kary grzywny, 
a kary grzywny, jak znam życie, nie będą płacone, 
w związku z tym będą odsiadki. Naprawdę, apeluję 
do państwa i kłaniam się wszystkim państwu z Prawa 
i Sprawiedliwości. Zachowajmy umiar i uwolnijmy 
się sami od tej fatalnej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Zientarski.
Proszę bardzo, Pani Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Właściwie argumenty zostały przedstawione 

przez wnioskodawczynię projektu, przedstawiciel-
kę wnioskodawców. Ja chciałbym podkreślić, proszę 
państwa – o tym oczywiście była już mowa – przede 
wszystkim, że prawo bardzo istotne, jeśli nie zasad-
nicze, prawo obywatelskie, konstytucyjne, to zna-
czy prawo do zgromadzeń może być ograniczane, 
ale tylko w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest real-
ne niebezpieczeństwo bądź też… Są przecież środki 
prawne, w sytuacji, kiedy takie niebezpieczeństwo 
powstanie, można przecież zgromadzenie rozwiązać. 

rze przejścia Marszu Niepodległości. Obligatoryjne 
zakazy wydawano wyłącznie w przypadku zgroma-
dzeń zwołanych w trybie opisanym w rozdziale 2 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach, tj. w związku 
ze zgromadzeniem cyklicznym. O skali problemu 
świadczy też liczba zarządzeń zastępczych wojewody 
mazowieckiego. Pan Zdzisław Sipiera w następstwie 
wprowadzenia odrębnej formuły dla zgromadzenia 
cyklicznego wydał 36 zarządzeń zastępczych. Proszę 
państwa, a więc taka jest skala odmów dotyczących 
zgromadzeń, a chęć ich zorganizowania organizato-
rzy zgłosili 6 dni wcześniej na piśmie.

Chcę państwu powiedzieć, że efektem tej ustawy 
jest niestety również fakt, że organizatorzy, jak rów-
nież prezydent miasta stołecznego Warszawy, któ-
remu wojewoda mazowiecki permanentnie zarzucał 
niewykonanie obowiązku wydania decyzji o zakazie 
przeprowadzenia innego niż cykliczne zgromadzenia, 
odwoływali się od rozstrzygnięć wojewody do sądu. 
W Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Sądzie 
Apelacyjnym w Warszawie ukształtowana została 
jednolita linia orzecznicza, poza dwoma rozstrzy-
gnięciami, świadcząca o tym, iż dla zgromadzeń 
zwołanych w tzw. trybie uproszczonym ustawodawca 
nie przewiduje formy umożliwiającej zakazanie tego 
zgromadzenia. Łącznie przed sądami powszechny-
mi toczyło się 76 takich postępowań, część z nich 
nie została jeszcze ostatecznie zakończona. Mimo 
jednoznacznego od początku stanowiska sądów wo-
jewoda mazowiecki wydał tylko jedno zarządzenie 
zastępcze w terminie umożliwiającym wykorzysta-
nie sądowej procedury odwoławczej. Chodzi o to, że 
gdy odbyła się rozprawa, to termin zgromadzeń już 
minął i chociaż członkowie czy też zgłaszający chęć 
zorganizowania zgromadzenia byli w prawie, to nie 
mogli oni z tego prawa skorzystać.

Chcę również powiedzieć, że w 2017 r. prezydent 
miasta stołecznego Warszawy na podstawie art. 14 
tej ustawy wydała 14 decyzji zakazujących prze-
prowadzenia zgromadzeń. Dotyczyły one 9 zgro-
madzeń zwołanych w rejonie ulicy Krakowskie 
Przedmieście…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Głos z sali: Proszę o ciszę.)
…w Warszawie podczas miesięcznic smoleńskich 

oraz 5 zwołanych w miejscu lub na trasie przemarszu 
Marszu Niepodległości. Wszystkie decyzje dotyczyły 
zgromadzeń zgłoszonych do urzędu, czyli zgroma-
dzeń w trybie zwykłym, a więc zgłoszonych na 6 dni 
przed planowanym terminem zgromadzenia.

I coś na zakończenie. Po nowelizacji ustawy 
wojewoda mazowiecki wydał 3 decyzje dotyczące 
zgromadzeń cyklicznych, mówię tu o Warszawie: 
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(senator P. Zientarski) wycofujecie, wycofajcie się również z tej komplet-
nej bzdury. Myślę, że to będzie też dobry sygnał nie 
tylko dla społeczeństwa, ale i na zewnątrz. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Niedaleko stąd jest wystawa polskich wynalazków, 

to znaczy wynalazków, których autorami są Polacy. 
Na tę wystawę powinna zawędrować ustawa o zgro-
madzeniach cyklicznych, ponieważ to jest nasz, polski 
wynalazek, a w zasadzie wasz wynalazek, Szanowni 
Senatorowie PiS.

Za poprzedniej kadencji prezydent zaproponował 
takie rozwiązanie, że nie mogą się stykać dwie demon-
stracje. Czyli kiedy jest niebezpieczeństwo zetknięcia 
się dwóch demonstracji, jednej można zakazać albo 
można zażądać jej odsunięcia. Pamiętam te protesty 
ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jaka jest różnica 
w zestawieniu z tą zmianą ustawy o zgromadzeniach 
cyklicznych? No, taka, że ta zmiana ustawy poszła 
znacznie dalej – jeżeli jest zgromadzenie cykliczne, 
czyli ten nasz rodzimy wynalazek, to żadna demon-
stracja nie może być w pobliżu, musi być odsunięta 
na odpowiednią odległość.

Dlaczego wtedy protestowaliście? A w tej kadencji 
co zrobiliście? Dlaczego? Co się stało? Otóż wtedy 
byliście w opozycji – i pod wpływem sugestii opozycji 
prezydent się z tego wycofał – a teraz, w tej kadencji, 
rządzicie. Taka jest różnica.

Możliwość demonstracji jest jednym z głównych 
osiągnięć Polski demokratycznej i praworządnej po 
1989 r. Możliwość demonstracji, prawo do demonstra-
cji jest prawem, które dotyczy bezpośrednio każdego 
obywatela. Tak, bezpośrednio każdego obywatela. 
Zapewnia to konstytucja. A więc wprowadzając ten 
wspomniany wynalazek, oczywiście przygotowali-
ście sobie wygodną sytuację, bo w zasięgu wzroku nie 
zobaczycie nikogo, kto ma inne zdanie, kto wyraża 
głos sprzeciwu, kto ma inne poglądy. I wtedy możecie 
sobie wyobrażać, że wszyscy tak samo myślą i że 
macie rację, że mieliście rację, i możecie też myśleć, 
że będziecie mieli rację.

To oczywiście była ustawa, która miała za zadanie 
zablokować kontrdemonstracje w czasie miesięcznic 
smoleńskich. Ja uważam, że nie była to dobra rzecz… 
Tzn. ja nie uczestniczyłem w tych kontrdemonstra-
cjach, bo uważałem, że jeżeli ktoś chce przeżywać 
w ten sposób żałobę, to ma prawo. Ale inni myśleli 
co innego, inni mieli inne podejście i mieli do tego 
prawo. Nie było to przyjemne dla nikogo, także dla 

Czyli nie może być tak, że jakieś potencjalne zagroże-
nie powoduje ograniczenie – czy nawet pozbawienie, 
tu mamy do czynienia z pozbawieniem – prawa do 
zgromadzeń.

Nieprzypadkowo były cytowane dane. No, nie 
może być tak, proszę państwa, że uprawnienie jed-
nych ogranicza to samo uprawnienie konstytucyjne 
drugim, czego do tej pory nie było. Policja jest od tego, 
żeby zapewniła porządek. Są, jeszcze raz powtarzam, 
instrumenty prawne, które pozwalają rozwiązać zgro-
madzenie, pociągnąć do odpowiedzialności organi-
zatorów itd. Są instrumenty prawne. A pozbawianie 
możliwości kontrmanifestacji… Właśnie o to chodzi, 
żeby pokazać… To też jest prawo do zgromadzeń, 
prawo do kontrmanifestacji w danym miejscu jest 
właśnie prawem do zgromadzeń. Chodzi o to, żeby 
obywatele mogli wyrazić swoje zdanie, pokazać, że 
nie zgadzają się z tymi właśnie protestującymi wy-
rażającymi swoją wolę. Właśnie o to chodzi, żeby to 
pokazać. Ale to nie może być oczywiście konfrontacja 
fizyczna. Jeśliby do tego doszło, to… Tak jak powie-
działem: jest Policja, są środki prawne.

I te cykliczne zgromadzenia, tzw. cykliczne zgro-
madzenia to jest zupełnie jakiś wytwór fantazji, no, 
nie prawniczej. Proszę państwa, zawsze były święta 
państwowe. Odnośnie do nich są odrębne uregulowa-
nia i to jest zupełnie oczywiste. Święta rocznicowe. 
Oczywiście. No, ale proszę państwa, tu mamy do 
czynienia z taką sytuacją, że przyczynkiem do wpro-
wadzenia tego, o czym tu mowa, było organizowanie, 
jak się okazuje, prywatnych zgromadzeń, czyli nie 
zgromadzeń w rozumieniu konstytucji. Bo każdy ma 
prawo wejść na zgromadzenie, takie czy inne, nie 
z przepustką, nie że nie można przejść przez barierkę.

Co to jest? To jest wolne państwo? To jest szano-
wanie konstytucji? Prawa do zgromadzeń? Nie może 
być takiej sytuacji, że się mówi: minimum 100 m. Bo 
jeżeli dane miejsce, w którym odbywa się demon-
stracja, nie posiada większej powierzchni, to co? To 
znaczy, że nie można zorganizować… Ma być taka 
odległość, która pozwoli na to, żeby te zgromadzenia 
się nie stykały. I to jest rola Policji, zabezpieczającej te 
zgromadzenia. I to wszystko. To po prostu wszystko.

Dlatego też apelujemy… Bo dziwimy się, że są 
zarzuty zewnętrzne, jeśli chodzi o łamanie prawo-
rządności. No, tu mamy do czynienia z taką sytuacją. 
Łamanie prawa do zgromadzeń, łamanie konstytucji 
jest łamaniem praworządności. I co, nie widzicie pań-
stwo tego? Nie widzicie, że ratusz musi odmawiać tylu 
organizacjom zgód na zgromadzenia, czego do tej 
pory nie było? Czy to jest normalna sytuacja? Czy to 
jest realizacja podstawowego prawa konstytucyjnego?

Dlatego też absolutnie popieranie tego, proszę 
państwa, co wprowadziliście… Z wielu bzdur się 
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(senator B. Borusewicz) Studentów. I co z tego zostało? Przecież pan sam po-
winien powiedzieć swoim kolegom z PiS, że to nie 
jest dobre rozwiązanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

Powinien pan także zaproponować odejście od 
kodeksu wykroczeń z 1970 r. (Oklaski)

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

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Pan marszałek mnie wywołał, więc jestem. Mam 

troszkę inną refleksję na temat tego wszystkiego.
Szanowni Państwo, prawo do demonstrowania, 

także publicznego demonstrowania swoich poglądów, 
wyrażania swojego zdania jest rzeczywiście jednym 
z podstawowych praw, jakie powinny przysługiwać 
w demokracji i jakie przysługują każdemu z nas 
w Polsce. Ale to prawo jest warunkowane innymi pra-
wami, przede wszystkim prawem do bezpieczeństwa. 
Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że prawo do 
demonstrowania w sytuacji, kiedy to demonstrowanie 
jest niebezpieczne, jest iluzoryczne. Nie ma żadnej 
wątpliwości co do tego, że tego typu ograniczenie 
jest zupełnie podstawowym ograniczeniem. Mamy 
prawo do bezpiecznego demonstrowania. Ono musi 
być gwarantowane. Chodzi o to, żeby demonstrowa-
nie było rzeczywistym prawem, a nie tylko prawem 
fasadowym. To jest prawo do tego, żeby demonstro-
wać bez bycia szarpanym…

(Senator Piotr Zientarski: O właśnie.)
…bez bycia obrażanym…
(Senator Grażyna Sztark: Bez bicia.)
…i bez bycia poniżanym.
(Senator Grażyna Sztark: Właśnie.)
Niestety to się zdarzało i pewnie jeszcze się zda-

rza.
Rzeczywiście ja też, tak jak pan marszałek, mam 

doświadczenie z dawnych czasów i przypominam 
sobie takie sytuacje, kiedy demonstrowaliśmy, kiedy 
korzystaliśmy z konstytucyjnego prawa do demon-
stracji, ale było to niebezpieczne.

(Senator Piotr Zientarski: To była fikcyjna kon-
stytucja.)

Doskonale pamiętam demonstracje w dniu 11 li-
stopada przed Grobem Nieznanego Żołnierza w la-
tach siedemdziesiątych. Pamiętam również 3 maja 
1982 r., wielką demonstrację w Warszawie. Do dzisiaj 
jeszcze są takie miejsca, które czuję po tamtej de-
monstracji. Niestety pamiętam również demonstrację 

tych, którzy organizowali te miesięcznice smoleń-
skie, nie było to oczywiście przyjemne. Jednak lu-
dzie, którzy funkcjonują w sferze publicznej, muszą 
wiedzieć, że nie tylko przyjemne słowa ich spotkają, 
że spotykają ich słowa krytyki, nagany, nieraz nawet 
obraźliwe okrzyki. I tego każdy z nas doświadczał. 
I co? Należało powiedzieć, że tego typu zdarzenia 
należy penalizować?

W tej chwili te zgromadzenia cykliczne służą 
jedynie skrajnej prawicy, służą ONR. Widzimy to 
11 listopada, kiedy pod hasłami patriotycznymi niesie 
się transparenty mówiące o białej rasie, białej władzy, 
agresji w stosunku do innych, nienawiści. Chcecie 
to chronić? Proszę bardzo. Ale bierzecie za to odpo-
wiedzialność. Za tamto, co było, ale także za to, co 
będzie. Ta fala narasta. Ta fala rasizmu, nienawiści 
i antysemityzmu.

(Wicemarszałek Maria Koc: O matko kochana!)
(Oklaski)
(Senator Rafał Ślusarz: Bez przesady.)
Sytuacja jest jeszcze bardziej kuriozalna, dlatego 

że ci, którzy protestują przeciwko zgromadzeniom 
cyklicznym, bo uważają, że to ogranicza ich wolności 
– i słusznie tak uważają, gdyż to ogranicza wolności 
innych, możliwości organizowania wieców, demon-
stracji, okazywania swoich moralnych, politycznych 
czy innych poglądów – są wysyłani do sądów z ko-
deksu wykroczeń. Są oczywiście sprawy, które pan 
minister spraw wewnętrznych i pan minister sprawie-
dliwości traktują znacznie poważniej, ale większość 
dostaje zarzuty z kodeksu wykroczeń z 1970 r. Czy 
wiecie o tym, że stosowany jest ten kodeks? 

(Senator Grażyna Sztark: Art. 52.)
Tak, zarzuty z art. 52 mówiącego o nielegalnej… 

itd., itd. A także od czasu do czasu zarzuty za za-
śmiecanie, dlatego że ktoś rzucił ulotkę albo plakat 
powiesił. 

Nie wszyscy zapomnieli, jak było. Z tego art. 52 
wielu ludzi w latach PRL było skazywanych, wielu 
ludzi, wielu moich znajomych, a ja także dostałem 3 
tygodnie aresztu z art. 52. Czas to zmienić, bo to jest 
kompromitujące. Robicie zgromadzenia cykliczne 
i stosujecie art. 52 z kodeksu wykroczeń z 1970 r. 

Ale niektórzy ludzie, niektóre osoby są trakto-
wane szczególnie. Władysław Frasyniuk ma zarzut 
o czynną napaść na funkcjonariusza, a to oznacza, że 
ma być sądzony z kodeksu karnego. Czy to nie jest 
wstyd? To wstyd, że podejmujecie tego typu działania. 
Władysław Frasyniuk pobił 6 policjantów?

Panie Ministrze, te praktyki przynoszą wstyd nie 
tylko wam, ale także Polsce. Szkoda, że pan nie pro-
testował, że pan tego nie widzi. Szkoda też, że inny 
członek rządu, który już nie jest członkiem rządu, też 
tego nie widział. Był pan w Niezależnym Zrzeszeniu 



166
62. posiedzenie Senatu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(senator K. Radziwiłł) Chodzi mianowicie o to, że w tym zamęcie może 
się zdarzyć – często bez intencji tych, którzy to ro-
bią – nieszczęście. Czy mamy na to czekać? Jestem 
przekonany, że nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Grażyna Sztark, 5 minut.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam nadzieję, że nie wykorzystam całych 5 mi-

nut, ale jak to zwykle w czasie dyskusji wśród ludzi, 
którzy przeżyli co nieco w stanie wojennym… Pan 
marszałek Borusewicz mówił o słynnych art. 52 i 53 
kodeksu wykroczeń, które czas najwyższy zmienić. 
I od tego bym zaczęła. Ten art. 52 nakłada ścisły… 
To są 3 miesiące aresztu bądź kara grzywny. Mówię 
o tym, Panie Ministrze, bo… Ja po zatrzymaniu ni-
gdy w życiu nie zapłaciłabym grzywny – wolałabym 
iść po prostu do więzienia. Oczywiście jeżeliby za-
trzymano mnie za to, że miałam białą różę albo za 
to, że krzyczałam „Wałęsa!”… Takie przypadki się 
zdarzają. Ludzie są spisywani, nachodzeni w miejscu 
pracy, w domu. Panie Ministrze, żyjemy w określo-
nym miejscu i mamy XXI w. Czas najwyższy, żeby 
oddzielić grubą kreską tamte lata, które były, lata 
słusznie minione, kiedy policja nie miała prawa czy 
miała prawo… No, nie miała prawa, ale ścigała nas 
i wsadzała do więzienia. Pan marszałek 3 tygodnie, 
a ja 3 miesiące spędziłam w więzieniu za demonstro-
wanie, za udział w nielegalnej demonstracji. I nigdy 
w życiu nie chciałabym, żeby te czasy wróciły. Ale 
te czasy… takie sytuacje, jak widzimy, mają miejsce.

Panie Ministrze, 11 listopada odbył się tutaj, 
w Warszawie, wielki pochód. Byli tam ludzie, którzy 
pokojowo demonstrowali, ale byli też ludzie, którzy 
pluli, bili, lżyli, podpalali race, przypalali włosy itd. 
Była straszna agresja. Jeżeli wczoraj przyjęliśmy po-
prawki do ustawy, która eliminuje tego typu przypad-
ki, żeby nie popularyzować nazizmu, to w tym celu 
powinniśmy wprowadzać zakazy. I dlatego mówiłam, 
że te uprawnienia czy zapisy w ustawie dają właśnie 
ONR i innym organizacjom, tym, które manifestowa-
ły… Ja nie mówię, żeby wprowadzić zakaz dla nich, 
nie. Ale od tego jest policja, żeby pilnowała wszyst-
kich z urzędu. Nie biała róża, nie okrzyki „Wałęsa”, 
nie dlatego, że ludzie stoją 10 metrów dalej i z białą 
różą…

To budzi agresję, Panie Ministrze. A budzi, a bu-
dzi. Mój biskup Zadarko ostatnio zaprotestował prze-
ciwko wykorzystywaniu miejsc kultu religijnego, 
Jasnej Góry, przez nazistów. To biskup Zadarko wy-
stąpił z takim apelem, nie my. To już Kościół również 

sprzed kilku lat, z czasów, kiedy rządziła formacja, 
którą reprezentuje pan marszałek. Bodajże w 2014 r. 
wybrałem się na Marsz Niepodległości z dzieckiem 
i nad głową świszczały mi gumowe kule. Byłem au-
tentycznie przerażony i bałem się, że coś nam się 
stanie. To nie była sytuacja właściwa, mimo że marsz 
był pokojowy i nikt z tych, którzy demonstrowali, nie 
chciał zrobić nic złego. Strzelano do nas gumowy-
mi kulami. Tak było. Mam takie doświadczenia. To 
są bardzo złe doświadczenia. Są to doświadczenia, 
które z jednej strony są z czasów… We wszystkich 
tych czasach formalnie przysługiwało nam prawo 
demonstrowania, ale demonstrowanie było po prostu 
niebezpieczne. Nie chcę, żeby tak było.

Myślę, że przywoływanie tych czasów PRL i róż-
nych sankcji, które nas – mnie też – spotykały z tego 
powodu, jest nie na miejscu. Żyjemy w innych czasach 
i rozmawiając merytorycznie, powinniśmy widzieć 
proporcje, znać proporcje. To naprawdę jest inaczej.

(Głos z sali: Tak, tak.)
Niestety jesteśmy i dzisiaj, w dzisiejszych czasach, 

w obecnych czasach, świadkami nadużywania prawa 
do demonstracji w sytuacji, kiedy inni chcą z tego 
prawa korzystać w sposób taki, jaki im się należy. To 
przeszkadzanie to nie jest zwykłe demonstrowanie – 
to jest po prostu uniemożliwianie korzystania z tego 
prawa konstytucyjnego innym obywatelom. Wydaje 
się, że jest rzeczą zupełnie naturalną, iż jakieś ogra-
niczenia w tym zakresie powinny istnieć, bo przecież 
prawa jednych kończą się tam, gdzie zaczynają się 
prawa drugich – i to trzeba jakoś pogodzić, na spo-
kojnie. I myślę, że to jest właśnie taka sytuacja.

Sądzę też, że nie możemy abstrahować od czasów, 
w jakich żyjemy. Żyjemy w czasach, w których jest po 
prostu wiele różnych zagrożeń wszędzie tam, gdzie 
jest dużo ludzi, gdzie jest tłok, gdzie jest zamęt. Na 
razie w Polsce nie zdarzyło się jeszcze nic strasznego, 
ale w wielu innych krajach niestety się zdarza. Ludzie 
mają coraz większą świadomość, że wszędzie tam, 
gdzie jest dużo ludzi naraz, sytuacja jest po prostu 
potencjalnie niebezpieczna. I myślę, że patrząc od-
powiedzialnie na to, co się dzieje również w naszym 
kraju, dbając o to, żeby każdy miał prawo do tego, by 
wyrażać, także publicznie, także podczas demonstra-
cji, swoje poglądy polityczne, społeczne czy religij-
ne… Bo przecież mówimy także o zgromadzeniach 
religijnych, takich jak choćby procesja na Boże Ciało. 
Już i takie przypadki były, że przeszkadzano wier-
nym w odbyciu, w normalnym uczestniczeniu w tej 
uroczystości religijnej – ktoś demonstrował swoje 
przekonania w taki sposób, że zwyczajnie obrażał 
tych, którzy szli za Panem Jezusem ulicą. To wszystko 
ma jeszcze jeden wymiar i myślę, że odpowiedzialnie 
na to patrząc, musimy zdawać sobie z tego sprawę. 
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(senator G. Sztark) kule świstały nad głową w 2015 r. Pan chce powie-
dzieć, że… Proszę się zastanowić…

(Głos z sali: Kiedy?)
W 2014 r.
Proszę się zastanowić, kto sprowadził to niebez-

pieczeństwo. To ta policja? Tak pan uważa? A ja panu 
powiem, że sprowadzili je właśnie ci demonstrujący. 
Ja też mam swoje osobiste doświadczenia, jak jecha-
łam do Teatru Polonia, proszę pana, i rzeczywiście 
w wyniku demonstracji, palenia samochodów itd. 
działy się rzeczy niesamowite. Gdzie się podziali te-
raz ci ludzie, dlaczego oni nie demonstrują? Dlaczego 
teraz pokojowo demonstrują? Bo to są ludzie z wami 
związani, z waszą formacją polityczną. Oni nie prote-
stują przeciwko obecnej władzy i dlatego zaczęli się 
zachowywać porządnie. No, zwracam na to uwagę. 
A myśmy jeszcze zapewnili im prawo do ochrony na 
zawsze. Tak to wygląda. To, co wy mówicie, to jest po 
prostu hipokryzja. Kogo wy chcecie chronić? Te ko-
biety, które się kładą z tymi białymi różami… Przed 
tymi kobietami chronicie osoby, które tam chodzą, 
w glanach, ogolone? O to wam chodzi?

I pan mówi, że nie powinniśmy się powoływać na te 
komunistyczne przepisy. Ale one jeszcze obowiązują, 
zwracam wam uwagę. Ludzie np. palą świeczki pod są-
dem i są skazywani ze starych, komunistycznych paragra-
fów. Tym się zajmijcie, to zmieńcie. A wy wprowadzacie 
ustawy pod demonstracje smoleńskie, miesięcznice, które, 
jak się okazało, były nielegalne. Były prywatnymi impre-
zami. 4,5 miliona zł rocznie – tyle pieniędzy na to szło. 
Tysiące policjantów ściąganych z całego województwa 
i z Polski ochraniały te miesięcznice. Po to wam to było. 
Tak że proszę nie mówić, że to jest potrzebne, i nie uda-
wać. To po prostu nie jest potrzebne i nie było potrzebne. 
Oczywiście bezpieczeństwo jest istotne. Jednak nic ta-
kiego się nie działo, nie podaliście żadnych przykładów, 
żeby trzeba było to wprowadzać, była, można powiedzieć, 
kwestia komfortu jednej demonstracji.

I mówi się, że… Ciekawa jestem, co by pan powie-
dział tym ludziom, którzy stoją gdzieś tam z pikietą 
w sprawie Stachowiaka, sprawie, którą nie chcecie się 
tutaj zająć. Wy w ogóle odmawiacie, nawet nie, żeby 
coś… Odmawiacie dyskusji na ten temat. Ludzie tam 
stoją i protestują, a potem są ciągani po sądach. Nad 
tym się zastanówcie, zastanówcie się, co wy robicie. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałek! Wysoka Izbo!
No trudno, zostałem wywołany do odpowiedzi. 

Może najpierw co do treści samego projektu, bo on 

widzi, dlatego że ma w pamięci wydarzenia, które już 
miały miejsce. Wiedzą, że tylko zaostrzenie i agre-
sja może spowodować wojnę między nami. Wojnę 
między nami. Panie Ministrze, jeżeli pierwsza osoba 
trafi do więzienia, następna osoba… A pamięta pan te 
wydarzenia, kiedy ludzie młodzi, antyfaszyści, stali 
przeciwko faszystom, i te okrzyki, kiedy się te dwie 
demonstracje zderzyły? Do tego jest tylko jeden krok 
i nie pomoże żadna ustawa. To nie ustawami się regu-
luje, naprawdę żadne ustawy tutaj nic nie uregulują, 
zaostrzą tylko agresję.

Dlatego też jeszcze raz powtarzam i apeluję. 
Chcemy chyba uniknąć… Pamięta pan okrzyki 
„Naziści, policja – jedna koalicja”? Chce pan takich 
okrzyków? Bo ja nie chcę, ja nie chcę.

Policja teraz skierowała sprawę do sądu przeciw-
ko Frasyniukowi o pobicie. No, słuchajcie, Drodzy 
Państwo, jeżeli będzie ta rozprawa, to będzie początek 
jakiegoś końca. Dlatego też jeszcze raz zwracam się… 
Bardzo przepraszam za emocje, ale to naprawdę emo-
cje wzbudza. Drodzy Państwo, bardzo proszę, żeby 
jeszcze raz się zastanowić nad tym, czy ta ustawa jest 
nam naprawdę niezbędna i do czego jest niezbędna. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że mamy tutaj 

do czynienia, przynajmniej w kilku wypowiedziach, 
z jakąś totalną hipokryzją. Mówimy, że chcemy chro-
nić np. ludzi religijnych, którzy się modlą, mówił pan 
o jakichś przypadkach… Proszę podać konkrety. Być 
może jakieś przypadki zakłócania imprez religijnych 
były, ale od tego jest policja, żeby tego typu imprezy 
ochraniać. Jest to chronione prawem i nigdy nie było 
z tym jakichś specjalnych problemów. To może teraz 
zaczęły się takie problemy? Tylko proszę się zasta-
nowić dlaczego. Może teraz są takie problemy, bo nie 
przypominam sobie, żeby wcześniej były tego typu 
problemy. Całe lata, nawet za komuny, były organi-
zowane manifestacje religijne, także na Górze św. 
Anny, Panie Senatorze. Nie wiem dlaczego, po co 
panu tam teraz cykliczne… No, bywały, nie będzie 
nas i też będą tam cykliczne imprezy się odbywały, 
nie musi być sankcjonowania tego, po prostu zbierają 
się tam ludzie, zawsze się zbierali i będą się zbierali. 
Niepotrzebna jest do tego taka ustawa, tak szkodliwa.

I druga sprawa. Pan senator Radziwiłł wspomniał 
o tym niebezpieczeństwie, jakie odczuł, bo gumowe 



168
62. posiedzenie Senatu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(senator J. Czerwiński) ale porządku, jak przerywają, to wtedy pełnią rolę 
aparatu represji. Jak to się działo, że w pełni demokra-
tyczna władza Platforma Obywatelska – PSL strzelała 
gumowymi kulami do robotników?

(Senator Grażyna Sztark: Kiedy?)
I wtedy w Polsce była pełna demokracja. A teraz 

jest ograniczenie demokracji i jakoś nie słyszymy 
świstu gumowych kul.

(Głos z sali: Był…)
Ktoś słyszał?
(Senator Grażyna Sztark: Nie, jest miłość, jest 

przyjaźń.)
To proszę podać przykład. Bardzo dobrze, nie.
To jest właśnie wywrócenie przez państwa do 

góry nogami pojęć. Demokracja – strzelamy z bro-
ni gładkolufowej. Brak demokracji – można robić 
wszystko, można kopać w barierki, można prze-
szkadzać w procesie ustawodawczym. Wtedy to jest 
brak demokracji. Ale kiedy robotnicy wychodzą 
i demonstrują w celu realizacji swoich praw i strze-
lamy do nich gumowymi kulami, to jest czysta 
demokracja, esencja demokracji w waszym wy-
konaniu.

(Senator Grażyna Sztark: Nie ma…)
Proszę państwa, marsz 11 listopada. Z tego, co ja 

widziałem, bo nie uczestniczyłem w tym marszu, ja 
wtedy uczestniczyłem w uroczystościach lokalnych… 
Ja widziałem na czele tego marszu jedno hasło: „My 
chcemy Boga”. To było główne hasło marszu.

(Senator Barbara Zdrojewska: Akurat!)
I komu to hasło przeszkadzało? No tym, którzy 

potem zrobili z manifestujących patriotów osoby typu 
faszyści, ksenofobi itd., itd. No mówcie tak dalej, na 
następny marsz przyjdzie 300 tysięcy osób i ich bę-
dziecie obrażać, nazywając faszystami. Przejmujcie 
tę poetykę, w cudzysłowie, Unii Europejskiej, która 
sama ze sobą nie jest w stanie sobie poradzić. No tak 
po prostu jest. Tam przyszli ci, którzy czują się pa-
triotami, czują dumę ze swojego państwa, ze swojego 
narodu i są dumni z tego, że są Polakami. I szli pod ha-
słem „My chcemy Boga”. To jest bardzo proste hasło.

(Senator Grażyna Sztark: A inni nie są…)
Wszyscy są patriotami, oczywiście, że tak, każdy 

może demonstrować patriotyzm na swój sposób.
(Senator Mieczysław Augustyn: 100 m dalej.)
Na swój sposób, na swój sposób.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale 100 m dalej.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ze swastyką.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
No dobra.
Kodeks wykroczeń, rok 1971 r. Obowiązywał do 

roku 2008 r., potem, za czasów PO-PSL, przestał 
obowiązywać, a teraz znowu obowiązuje. A co wyście 
robili przez 8 lat? Teraz wam przeszkadza kodeks 
wykroczeń? Widziały gały, co uchwalały, trzeba go 
było uchylić.

jest w pewnym momencie nielogiczny. Jeśli, jak rozu-
miem, chcecie państwo, aby chyba nie było wolności 
w kwestii ustalania czy też zakazywania manifestacji, 
które mają się odbyć w tym samym miejscu i czasie, 
to im więcej jest kryteriów jasnych i mierzalnych, tym 
mniejsze jest uznanie urzędów, mniejsza jest uzna-
niowość urzędów. Jeżeli jest zapisane, tak jak w pań-
stwa projekcie, że chodzi o to, że 2 zgromadzenia 
mają się odbyć w tym samym miejscu i czasie, i nie 
ma żadnych kryteriów, to urząd może to dowolnie 
interpretować. Może ten sam czas… O dwóch mo-
mentach czasowych odległych od siebie o pół godziny 
może powiedzieć, że to jest ten sam czas. To samo 
jest z miejscem. Jeżeli zaś jest przynajmniej jedno 
kryterium dotyczące miejsca… No, ono jest logiczne. 
100 m to jest taka odległość, dzięki której jedna mani-
festacja nie wpływa na drugą, czyli uczestnicy jednej 
manifestacji nie mogą wpłynąć na prawa uczestników 
drugiej manifestacji.

(Senator Mieczysław Augustyn: Prawo wpływa-
nia…)

To idziemy.
Tak więc to 100 m powoduje, że inne osoby nie 

mogą przerwać manifestacji czy też zgromadzenia, 
czyli nadużyć swojego prawa w celu unicestwienia 
prawa drugiej osoby. To jest proste: moje prawo koń-
czy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiej osoby. 
Tak to powinno być, wszyscy jesteśmy równi wobec 
prawa. Ci, którzy chcą nadużywać swojego prawa po 
to, żeby uniemożliwiać manifestowanie, zgromadze-
nie innym, nie powinni być do tego zachęcani, wprost 
przeciwnie, powinno im się to uniemożliwić. Do tego 
służy ta ustawa i te 100 m.

Zgromadzenia cykliczne, drugi leitmotiv, który 
państwu przeszkadza w tej ustawie. No a któż prze-
szkadza osobom z państwa grona przez 3 lata obcho-
dzić jakąś uroczystość państwową, a potem wystąpić 
w sprawie zgromadzenia cyklicznego? Macie takie 
same prawa. Dlaczego odmawiacie tego prawa in-
nym? Proszę państwa, skąd ja mogłem wiedzieć przed 
trzema laty, kiedy przecież wyście jeszcze rządzili, 
że otworzy się możliwość wystąpienia w sprawie or-
ganizowania zgromadzenia cyklicznego, o co wystą-
piłem? Skąd mogłem o tym wiedzieć? Oczywiście, 
że nie mogłem. Jest wprost przeciwnie, ustawodawca 
dał tym osobom, które regularnie czczą uroczysto-
ści państwowe, narodowe, możliwość czczenia tych 
uroczystości w sposób spokojny, nieatakowany przez 
innych ludzi, tych innych, którzy mają złe zamiary, 
chcą im przeszkodzić. Pytanie, kiedy tak naprawdę 
łamane jest prawo do zgromadzeń, oczywiście do le-
galnych zgromadzeń. Mogą je przerwać tak naprawdę 
dwie grupy osób. Pierwsza to ci, którzy są aparatem 
represji, na przykład policja. No, może nie represji, 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

(senator J. Czerwiński) Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Działa mikrofon?
(Wicemarszałek Maria Koc: Chyba tak.)
Poprosiłem o głos w trybie sprostowania, ponie-

waż pani senator Zdrojewska mówiła o jakichś skraj-
nych grupach, ekstremistach, którzy demonstrowali 
w 2014 r. Nie wiem, kto demonstrował w innych miej-
scach, bo według obliczeń organizatorów marszu było 
to około 100 tysięcy osób, ale w 2014 r., 11 listopada, 
wokół mnie szli głównie rodzice z dziećmi. Ja też 
byłem w takiej właśnie sytuacji, a tym, co widziałem, 
były świszczące gumowe kule. Wokół mnie, wśród 
maszerujących, raptem pojawiła się armia jednako-
wo ubranych, noszących zielone kominiarki młodych 
ludzi, którzy jak na znak dyrygenta w jednej chwili 
złapali kamienie, no i zaczęli wymieniać, że tak po-
wiem, ciosy z policją, która stała naprzeciwko, na 
ulicy Marszałkowskiej. Marsz był całkowicie spo-
kojny, a potem… Proszę zajrzeć do internetu. Tych 
młodych ludzi w zielonych kominiarkach można było 
łatwo zaobserwować na tyłach marszu, wśród samo-
chodów policyjnych, razem z policjantami, gdzie zsu-
nięte zielone kominiarki jednoznacznie pokazywały, 
kto to jest. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że 
cała ta sprawa była dęta, nakręcona. No a o dalszych 
wydarzeniach, w tym o spaleniu budki przy amba-
sadzie rosyjskiej, już była tutaj mowa. I proszę mi 
nie wmawiać, że była to demonstracja ekstremistów, 
którą trzeba było w taki sposób potraktować. To było 
jednoznaczne złamanie zasady wolności demonstro-
wania i praw tych, którzy przyszli na tę demonstrację.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo. 5 mi-

nut, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Do pana senatora Radziwiłła się zwracam. Panie 

Senatorze, ja wiem, jaka jest różnica między tamtym 
okresem a okresem dzisiejszym. Wiem, jaka jest róż-
nica. Ale nadal funkcjonuje ten kodeks wykroczeń 
i jest stosowany. Nie był stosowany w stosunku do ta-
kiej sytuacji, demonstracji czy wieców politycznych. 
Panie Senatorze, rządzicie już 2 lata. Jeżeli to była 
prowokacja, to powinniście to wykryć i ludzi ukarać.

(Senator Barbara Zdrojewska: Właśnie.)
(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Co oni? Nie słyszałem.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie był stosowa-
ny.)

(Senator Grażyna Sztark: Oczywiście, martwe 
prawo.)

Nie był stosowany, tak? Oczywiście, wy zamiast 
stawiać ludzi przed sądem, wytaczać procesy, po 
prostu od razu wymierzaliście sprawiedliwość: broń 
gładkolufowa i heja, strzelamy. Tak stosowaliście ko-
deks wykroczeń.

(Senator Mieczysław Augustyn: Trup słał się gę-
sto.)

No nie, proszę to powiedzieć tym, którzy mieli 
oczy powybijane jak jeden redaktor gazety.

A tak à propos: dlaczego skończyły się burdy w cza-
sie manifestacji 11 listopada? Bo jest inny minister 
spraw wewnętrznych. Pan Bartłomiej Sienkiewicz, 
zdaje się, kazał spalić budkę strażniczą. Tak było czy 
nie? A może wasi ludzie mówili nieprawdę w czasie 
podsłuchiwanych kolacji?

(Senator Mieczysław Augustyn: To panu się tak 
zdaje.)

I waszym ludziom, którzy sypią w czasie kolacji 
i obiadów.

I wreszcie ostatnia kwestia, chyba najbardziej 
bulwersująca. Proszę państwa, jak to jest? Czy są 
w Polsce ludzie i nadludzie? Bo z tego, co wiem, 
wynika, że nawet posła można postawić w stan oskar-
żenia, jeśli mu się uchyli immunitet, zresztą senatora 
również. A są takie ikony, które mogą wszystko, mogą 
kopać policjantów i nie sposób ich oskarżyć. Tak?

(Senator Marek Pęk: Legendy.)
Są tacy ludzie, takie tzw. legendy? Obywatel, 

obywatel z immunitetem – jest kilka takich grup – 
i wreszcie legenda, która może wszystko. Nie, wszy-
scy są równi wobec prawa, w szczególności teraz 
wszyscy są równi wobec prawa, bo za waszych cza-
sów tak nie było.

(Senator Grażyna Sztark: Niepełnosprawni też?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, proszę 

o ciszę.)
I możemy obiecać tutaj, że nie będziemy strzelać 

do robotników gumowymi kulami. Możecie demon-
strować, ile chcecie, pod Sejmem, za Senatem, wszę-
dzie, gdzie tylko chcecie, ale uszanujcie prawo do 
demonstracji, do manifestacji, do zgromadzeń, prawo 
innych ludzi, bo to jest prawo podstawowe i trzeba 
tego prawa bronić, także przed tymi, którzy chcą to 
prawo naruszyć, bez względu na to, czy posługują się 
gumowymi kulami, czy krzykiem, biciem, wyciem 
i temu podobnymi zachowaniami. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.



170
62. posiedzenie Senatu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(senator B. Borusewicz) (Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
minęło 5 minut.)

…ani do rozsądku państwa, części senatorów, ani 
do etyki, bo wiem, że to nie ma sensu. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark. Tak? W drodze sprostowania.

Senator Grażyna Sztark:
Pani Marszałek, ja chciałabym tylko sprostować, 

bo to jest bardzo ważne.
Panie Senatorze – do senatora Czerwińskiego 

mówię – nikt z nas tego nie popierał, nie ulega wąt-
pliwości, że użycia siły czy broni gładkolufowej nikt 
nie popierał i na pewno nie będzie popierał. To tak, 
żebyśmy to sobie wyjaśnili. Podtrzymuję również 
tezę, że czas najwyższy… Tamto wydarzenie – o tym 
cały czas wspominacie – powinno być już dawno 
wyjaśnione. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców uległa wyczerpaniu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty 
jest w druku nr 750, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 750 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Aleksandra Szweda, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, które w dniu 5 czerwca pracowały nad no-
welizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

I to chyba nie dlatego, że ci sami ludzie mogą 
służyć innej władzy. Spalenie budki było prowokacją?

(Senator Mieczysław Augustyn: Ukarać…)
No to wsadźcie tych ludzi. Jest prokurator general-

ny, macie wszystko w ręku. Jest prokurator generalny, 
który powinien… który jest ministrem sprawiedliwo-
ści, pana kolega w rządzie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Trzeba udowodnić.)
Trzeba to wykryć i ludzi wsadzić, ukarać. Nie 

można mówić takich rzeczy w sytuacji, kiedy rządzi 
się już kilka lat i w ogóle nie przeprowadzono… nie 
słychać o takim śledztwie.

Faktycznie, dla niektórych, także tutaj, Frasyniuk 
jest tzw. bohaterem.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dlaczego „tzw. 
bohaterem”?)

No, tak słyszałem. Może się przesłyszałem, może 
się pomyliłem.

(Senator Grażyna Sztark: 4 lata w więzieniu…)
Jest tzw. bohaterem.
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak ktoś powie-

dział?)
Ciekawy jestem…
(Senator Mieczysław Augustyn: Prawdziwy bo-

hater…)
…czy pan senator był prawdziwym bohaterem.
Nie można mówić takich rzeczy. Nawet wtedy, 

gdy ktoś się nie zgadza z Frasyniukiem, to nie może 
zaprzeczyć temu, że Frasyniuk był bohaterem.

(Głos z sali: Był.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jest.)
Dla niektórych w tej chwili już nie jest bohaterem. 

No więc ustalmy, że jednak był.
Wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy, tylko 

nadal jedni są równi, a drudzy równiejsi. Ja nie zo-
stałem dopuszczony do grobu mojej żony na kilka 
godzin przed ekshumacją…

(Senator Grażyna Sztark: Arama Rybickiego.)
…Arama Rybickiego. I usłyszałem potem: no, 

wszyscy są równi wobec prawa. Tak, wszyscy są 
równi wobec prawa, ale to prawo trzeba stosować 
mądrze, rozsądnie, w taki sposób, żeby nie naruszać 
niczyjej godności.

Zgromadzenia cykliczne nie naruszają wol-
ności zgromadzeń. No, jeżeli ktoś tak uważa… 
Przepraszam, naprawdę nie można tłumaczyć tego, 
że koło jest kwadratem. Oczywiście, że naruszają. Jak 
było wcześniej? Wcześniej nie było tej ustawy. I co 
się działo? Biły się 2 demonstracje? Została ustalona 
praktyka, która była stosowana, nie było z tą praktyką 
żadnych problemów i do tej praktyki należy wrócić. 
Ale ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, jaki jest 
los tej ustawy. Nie mam żadnych złudzeń. Nie stosuję 
żadnych apeli, nie adresuję tego, co mówię…
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stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(senator sprawozdawca A. Szwed) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania senatora Aleksandra 
Szweda.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Jest z nami pan minister Łukasz Piebiak, podse-

kretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, projekt jest jak naj-
bardziej słuszny. Nie będę państwu zajmował czasu…

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Ale muszę zadać pytanie do państwa senatorów. 

Państwo senatorowie obecnie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę pytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

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

się do głosu.
W związku z powyższym zamykam dyskusję.
Informuję, że teraz Senat mógłby przystąpić do 

trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czyta-
nie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone wraz z innymi głosowaniami w bloku 
głosowań. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego czwartego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarza-
jących zagrożenie życia, zdrowia lub wolności sek-
sualnej innych osób.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonują-
cy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zawarty 
jest w druku nr 775, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 775 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Zdrowia, senatora Rafała Ambrozika, 

Proponowana nowelizacja ma na celu dostosowa-
nie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 października 2017 r., sygnatura akt 
SK 31/15, stwierdzającego niezgodność art. 7781 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza 
nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wyda-
nemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonal-
ności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, 
niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia 
postępowania w sprawie, w której wydany został 
tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej… Jest 
on niezgodny z art. 45 ust. 1, a chodzi o naruszenie 
prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury, 
z art. 64 ust. 1, a chodzi o pozbawienie możliwo-
ści obrony praw majątkowych byłego wspólnika, 
oraz z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Rekomendowane rozwiązanie polega na dodaniu 
w art. 7781 zdania drugiego w brzmieniu: „Nie doty-
czy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania 
w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny 
przeciwko spółce jawnej, nie była już jej wspólni-
kiem”. Postanowiono, że do postępowań o nadanie 
klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki 
partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki koman-
dytowo-akcyjnej, wszczętych przed dniem wejścia 
w życie projektowanej ustawy, stosuje się przepis 
art. 7781 w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy. 
Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogło-
szenia.

Projektowany projekt był szeroko konsul-
towany, a swoje opinie przedstawiły m.in. 
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 
Naczelna Rada Adwokacka, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Ogólnopolska Federacja Doradców 
Restrukturyzacyjnych i Syndyków, Związek Banków 
Polskich, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa 
i Krajowa Rada Komornicza. W większości były to 
opinie pozytywne. Pojawiły się też niewielkie uwagi 
do proponowanych zmian.

Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
przyjęły jednogłośnie – 15 głosami za – proponowaną 
nowelizację na swoim posiedzeniu w dniu 5 czerwca, 
dlatego w ich imieniu wnoszę o przyjęcie przez Senat 
jednolitego załączonego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz pro-
jektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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(wicemarszałek M. Koc) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-
jące nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców, którym jest pan senator Rafał Ambrozik.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Zwracam się do pana ministra Łukasza Piebiaka.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek, projekt ustawy po wprowadzeniu 

tych poprawek jak najbardziej zasługuje na aprobatę. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że Senat mógłby przystąpić do trze-

ciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami. Dziękuję 
bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się.

Przypominam, że projekt ten został wnie-
siony przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej i zawarty jest w druku 
nr 504, a sprawozdanie komisji – w druku nr 504 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o projek-

cie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksual-
nej innych osób 3 połączonych komisji – Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie 
prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
23 listopada 2016 r. Trybunał orzekł, że art. 46 ust. 1 
ustawy w zakresie, w jakim przewiduje sporządze-
nie opinii w sprawie niezbędności dalszego pobytu 
w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym tylko przez jednego lekarza psychiatrę, 
jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 
ust. 3 konstytucji.

W sprawie K 6/14 trybunał wskazał, że to na usta-
wodawcy ciąży obowiązek takiego unormowania pro-
blematyki pozbawienia wolności osoby stwarzającej 
zagrożenie, by w przepisach został uwzględniony 
nakaz okresowej kontroli, czy stan i poziom zabu-
rzenia psychicznego pacjenta uzasadnia przedłużanie 
na określony, kolejny okres terapii w tym ośrodku. 
Z tego jednak punktu widzenia za niewystarczający 
trybunał uznał wymóg pozyskania opinii tylko jed-
nego lekarza psychiatry oraz wyników postępowania 
terapeutycznego, ponieważ to jest obniżenie standar-
du proceduralnego.

Według Trybunału Konstytucyjnego minimal-
na gwarancja, jaka przysługuje umieszczonemu 
w ośrodku, w istocie zawiera się w art. 11 tejże usta-
wy. Trybunał ponadto zaakcentował, że obowiązek 
zwrócenia się sądu o wydanie opinii przez dwóch 
biegłych wzmacnia gwarancje procesowe skazanego, 
którego dotyczy wniosek o umieszczenie w ośrodku.

Podczas prac komisji wywiązała się dyskusja, byli 
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, któ-
rzy odpowiadali na zadawane pytania.

Połączone komisje wprowadziły poprawki do pro-
jektu ustawy i wnoszą o przyjęcie projektu z popraw-
kami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie usta-
wy o języku migowym i innych środkach komuniko-
wania się – druk nr 504.

Celem niniejszego projektu jest dostosowanie 
przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach komunikowania się do 
faktycznych potrzeb osób niesłyszących. Stanowi on 
realizację wniosków de lege ferenda zawartych w in-
formacji Najwyższej Izby Kontroli.

Projekt ustawy zmierza do nałożenia obowiązku 
udostępniania usługi pozwalającej na komunikowanie 
się oraz świadczenia usług tłumacza języka migowego 
również na jednostki systemu ratownictwa medycznego, 
Policję, straże gminne oraz Państwową Straż Pożarną.

Projektowana ustawa nałoży także na organy ad-
ministracji publicznej oraz wymienione podmioty 
dodatkowe obowiązki w postaci: zapewnienia czy-
telnej informacji o możliwości komunikacji poprzez 
oznaczenie jej znakiem graficznym odsyłającym do 
komunikatu nagranego w języku migowym; zapew-
nienia zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego 
w formie komunikatora internetowego; zapewnienia 
dostępu do tłumacza języka migowego lub pracownika 
urzędu, o ile posiada on odpowiedni stopień znajomo-
ści polskiego języka migowego lub systemu językowo-
-migowego; udostępnienia dokumentów niezbędnych 
do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób 
uprawnionych, w tym przetłumaczonych na język mi-
gowy; udostępnienia wszystkich niezbędnych informa-
cji o organach w formie komunikatu audiowizualnego 
nagranego w języku migowym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców, którym jest pan senator Piotr Florek… pan 
senator Piotr Zientarski. Przepraszam bardzo.

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

Jest z nami pan minister Krzysztof Michałkiewicz, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
przedstawionego projektu ustawy?

Zapraszam, Panie Ministrze, na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku mi-
gowym i innych środkach komunikowania się. 
W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, na którym rozpatrzono wskazane przez 
prezesa NIK wnioski de lege ferenda zawarte w wy-
nikach kontroli NIK „Świadczenia usług publicznych 
osobom posługującym się językiem migowym”. Po 
tym posiedzeniu powstał projekt komisyjny, projekt 
ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się – druk senacki nr 504.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
skierował projekt ustawy do rozpatrzenia przez 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisję Ustawodawczą. Mam 
zaszczyt przedstawić sprawozdanie w imieniu tych 
3 komisji.

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 
12 października 2017 r. oraz 5 czerwca 2018 r. 
z udziałem gości reprezentujących m.in. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… Był z nami se-
kretarz stanu, pan minister Krzysztof Michałkiewicz. 
Polski Związek Głuchych był reprezentowany przez 
prezesa Zarządu Głównego Krzysztofa Kotyniewicza. 
Instytut Spraw Głuchych reprezentowany był przez 
panią prezes zarządu Małgorzatę Talipską. Związek 
Miast Polskich reprezentował pełnomocnik zarzą-
du Marek Wójcik, a Biuro Pełnomocnika Rządu do 
spraw Osób Niepełnosprawnych reprezentowane było 
przez dyrektora Mirosława Przewoźnika.

Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt usta-
wy. Projekt ustawy omówił przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej, senator Stanisław Gogacz. Sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, pan minister Krzysztof Michałkiewicz, po-
zytywnie zaopiniował przedstawiony projekt ustawy.

Biuro Legislacyjne Senatu reprezentowane przez 
panią mecenas Danutę Drypę nie miało uwag do 
przedstawionego projektu.

Nad projektem ustawy przeprowadzono dysku-
sję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz przed-
stawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Polskiego Związku Głuchych, Instytutu 
Spraw Głuchych oraz Związku Miast Polskich.

Senator Piotr Florek złożył poprawkę do projektu 
ustawy. Wnioskował o dopisanie do art. 17 ust. 3 usta-
wy „jednostkę systemu, Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej i straż gminną”.

Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu pro-
jekt ustawy, wprowadziły do niego poprawkę i wno-
szą o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego 
projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że Senat mógłby przystąpić do trzecie-

go czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innym głosowaniami. Bardzo dziękuję.

Przypominam państwu senatorom, że punkt trzy-
dziesty szósty porządku obrad został już rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 870, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 870 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senatora Marka Pęka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszę bar-
dzo.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu 3 po-

łączonych komisji, tj. Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Ustawodawczej, sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawie 
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych 
innych ustaw.

Na początek kilka słów na temat celu nowelizacji 
i przedmiotu nowelizowanej ustawy. Celem ustawy 
jest usunięcie kilku dysfunkcjonalności wynikających 
z ustawy z dnia 11 stycznia br. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych.

Ustawa z 15 czerwca bieżącego roku wprowa-
dza następujące zmiany do kodeksu wyborczego. Po 
pierwsze, znosi wyłączną właściwość obwodowych 
komisji wyborczych, które mają siedziby w lokalach 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych, jako komisji dla celów głosowania koresponden-
cyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. W kon-

Jest mi niezmiernie miło móc dzisiaj podziękować 
senatorom za podjęcie tak ważnego, tak istotnego te-
matu dla całego środowiska osób głuchych i słabosły-
szących. Temat jest bardzo ważny, a to, że do tej pory 
działania w tym kierunku nie zostały zrealizowa-
ne, wynika z przyczyn obiektywnych. W Polsce nie 
mamy do tej pory systemu certyfikowania tłumaczy, 
nie ma państwowych egzaminów, które by dawały 
certyfikat tłumacza języka migowego, nie mamy tłu-
maczy przysięgłych języka migowego, brakuje całego 
instrumentarium, które dawałoby możliwość zobo-
wiązania wszystkich służb i organów administracji 
do zapewnienia usług tłumacza migowego.

Moja chęć zabrania głosu wynika głównie z tego, 
że na ostatnim posiedzeniu Polskiej Rady Języka 
Migowego rada ta zakończyła pracę nad systemem 
certyfikowania tłumaczy, podjęła uchwałę i przygo-
towała rekomendacje co do tego, jak ten system cer-
tyfikowania powinien być wdrożony i jakich zmian 
ustawowych wymaga. Wydaje się, że wprowadzenie 
do polskiego systemu i certyfikacji tłumaczy, i prze-
pisów, które umożliwią wykreowanie zawodu tłu-
macza przysięgłego języka migowego, da szansę na 
realizację ustawy, na wdrożenie tych instrumentów, 
o których ustawa, nowelizacja ustawy przygotowana 
przez Wysoki Senat mówi.

Oczywiście było tu już wspomniane, że wszyscy 
dostrzegamy potrzebę, pilną potrzebę sprawienia, 
żeby osoby głuche, osoby głuchonieme, osoby słabo-
słyszące miały poczucie bezpieczeństwa, wiedziały, 
że we wszystkich instytucjach, w których potrzebują 
wsparcia, będą miały dostęp do tłumaczy. W tej chwi-
li, tak jak mówiłem, one nie mają nawet pewności, 
czy – jeżeli już wynajmą tłumacza – ten tłumacz 
będzie miał odpowiednie kwalifikacje, żeby tłuma-
czenie było rzetelne i żeby pokazywało całą skalę 
problemów, które ma osoba głucha.

Jeszcze raz mówię: moje wystąpienie to głównie 
wskazanie na to, że to, co blokowało dostęp do tego 
typu usług i co spowodowało, że w ustawie o języku 
migowym zapisano możliwość dostarczania usług, 
a nie zobowiązanie do ich dostarczania, jak się wy-
daje, w najbliższym czasie się zmieni. Zostanie to 
zrealizowane, uda się wykreować i zawód tłumacza 
migowego, i zawód tłumacza przysięgłego języka 
migowego, co umożliwi instytucjom i służbom ko-
rzystanie z usług tłumacza migowego w kontaktach 
z osobami głuchymi i słabosłyszącymi. Ta bariera 
w komunikacji ma szansę być w najbliższym czasie 
pokonana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) Jeżeli chodzi o obrady komisji, to tutaj taką zmia-
ną, która, jak mi się wydaje, wywołała największe 
emocje i na dyskusję nad którą poświęcono najwięcej 
czasu w trakcie posiedzenia połączonych komisji, 
była kwestia zniesienia wymogu elektronicznego, 
internetowego transmitowania przebiegu wyborów. 
No, tutaj w celu uzasadnienia tej zmiany powoływano 
się przede wszystkim na przepisy, które wprowadziło 
tzw. RODO. W tym momencie stan prawny skom-
plikował po prostu kwestię dopuszczalności takiej 
transmisji w internecie. Powoływano się na opinię 
GIODO w tym zakresie. Były pytania na ten temat, 
czy przypadkiem powodem zniesienia tego wymogu 
nie były kwestie finansowe, ale tutaj była jednoznacz-
na odpowiedź, że od samego początku Ministerstwo 
Finansów deklarowało przekazanie odpowiednich 
środków na stworzenie całego tego systemu nagry-
wania przebiegu wyborów. Tak więc aspekt finanso-
wy raczej nie był tutaj rozstrzygający, bardziej ten 
aspekt prawny, związany z RODO. Ale nie ukrywano 
również, że jednak kwestia techniczna zorganizo-
wania tego całego przedsięwzięcia, wziąwszy pod 
uwagę, że mamy 28 tysięcy komisji obwodowych… 
No, byłoby to bardzo duże przedsięwzięcie organi-
zacyjne, techniczne. Tak że pobrzmiewała taka myśl, 
w związku ze zbliżającym się już terminem wyborów, 
że to jednak byłoby zbyt daleko idące organizacyjnie 
przedsięwzięcie.

Na posiedzeniu komisji został zgłoszony wniosek 
mniejszości, ale, jak myślę, pan senator Zientarski 
będzie przedstawiał ten wniosek i szczegółowo go 
omówi, z uzasadnieniem.

Posiedzenie komisji zakończyło się przyjęciem 
ustawy bez poprawek i taka jest moja rekomendacja 
jako sprawozdawcy komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawodawca, tj. grono posłów, przewidział 

w art. 8 omawianej ustawy, że rozdziela się refe-
rendum od wyborów na prezydenta, wyborów do 
Sejmu, do Europarlamentu oraz do władz stano-
wiących samorządy. Wydawałoby się, że to jest 

sekwencji wyborcy niepełnosprawni będą wysyłać 
karty wyborcze do swoich obwodów wyborczych. 
Po drugie, znosi transmisję z lokalu wyborczego za 
pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicz-
nego przekazywania danych. Po trzecie, nakłada na 
Państwową Komisję Wyborczą zadanie prowadzenia 
wykazu osób, których pozbawiono prawa wyborczego 
na podstawie ustawy lustracyjnej. Po czwarte, przewi-
duje możliwość powołania na urzędnika wyborczego 
także innej niż pracownik urzędu osoby, jeżeli ma co 
najmniej 5-letni staż pracy w urzędzie, czyli byłych 
pracowników urzędu. Po piąte, przewiduje możli-
wość powierzenia przez szefa KBW wykonywania 
funkcji urzędnika wyborczego także osobie, która 
jest zatrudniona w gminie, w której ma miejsce za-
trudnienia, a także osobie, która jest ujęta w stałym 
rejestrze wyborców w gminie, w której ma wykony-
wać funkcje urzędnika wyborczego; w konsekwencji 
urzędnikiem wyborczym będzie mogła być każda 
osoba, która ma wykształcenie wyższe. Po szóste, 
zastępuje konieczność możliwością zawierania przez 
szefa KBW porozumienia z wójtem w sprawie obsługi 
korpusu urzędników wyborczych i komisji wybor-
czych oraz dodaje przepis nakazujący traktowanie 
wykonywania przez gminy zadań w tym zakresie 
jako zadań zleconych. Po siódme, znosi możliwość 
odwołania się do sądu administracyjnego od decyzji 
PKW wydanej na skutek skargi na decyzję komisarza 
wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy 
społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym 
oraz w domu studenckim, a także ogranicza drogę 
sądową w przypadku skarg dotyczących zwykłych 
obwodów głosowania oraz w przypadku skarg do-
tyczących podziału na gminne i powiatowe okręgi 
wyborcze do jednej instancji. Będzie nią od razu 
Naczelny Sąd Administracyjny. Przepis wprowadza 
także posiedzenia niejawne NSA w tych sprawach.

Nowelizacja wprowadza także pewne zmia-
ny w ustawach samorządowych. Mianowicie znosi 
możliwość wykorzystywania urządzeń służących do 
transmisji z lokali wyborczych do transmisji obrad 
rad gmin i powiatów; jest to konsekwencja zniesienia 
transmisji z lokali wyborczych. Wprowadza zakaz 
zarządzania wyborów do jednostek pomocniczych 
gminy oraz organów jednostek niższego rzędu z wy-
jątkiem wyborów do rad dzielnic warszawskich oraz 
referendum lokalnego na dzień wyborów powszech-
nych, w tym samorządowych. Można jednak będzie 
zarządzić wybory do organu jednostek pomocniczych 
i referenda lokalne na dzień wyborów uzupełniają-
cych, przedterminowych, ponownych do innych or-
ganów.

Myślę, że to są najważniejsze zmiany.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym uzasadnić stanowisko zgłaszających 

pierwotnie wniosek mniejszości i przedstawić uza-
sadnienie cofnięcia, o czym przed chwilą mówił pan 
senator Rulewski.

Wysoka Izbo, rzeczywiście ta zasada, ugruntowa-
na w praktyce i potwierdzona orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego, że przed wyborami musi być okres 
przynajmniej 6 miesięcy trwałości stanu prawnego 
i niezmieniania reguł przed najbliższymi wyborami, 
to jest bardzo istotna zasada, zasada pryncypialna. 
I tym, proszę państwa, uzasadnione jest nasze sta-
nowisko.

Ale ja, proszę państwa, chciałbym w tym pokazać, 
powiedziałbym, podwójne lico wnioskodawców tej 
ustawy, tej nowelizacji. Proszę państwa, o co cho-
dziło w tym wniosku? Chodziło o to, żeby zachować 
możliwość nagrywania transmisji internetowej z tzw. 
drugiej części, czyli działań tej drugiej komisji, która 
liczy głosy. No, powiedzieliśmy sobie na posiedze-
niu komisji… Ja przypomniałem taką zasadę kla-
syka, że nieważne, jak się głosuje, tylko ważne, kto 
liczy głosy. A dla społeczeństwa istotną sprawą jest 
transparentność w liczeniu głosów. Proszę państwa, 
i z takim założeniem szło Prawo i Sprawiedliwość, 
mówiąc o wprowadzeniu zarówno transmisji z części 
pierwszej, czyli aktu głosowania, jak i z tej drugiej 
części. Uzasadnienie wycofania się z pierwszej części, 
czyli z tej komisji, która obsługuje sam akt wyborczy, 
uzasadnia się wprowadzeniem RODO. No, to też nie 
jest prawda, bo RODO było znane już w 2016 r., ale 
załóżmy, że tak, bo rzeczywiście, takie zarzuty przed-
stawiał np. GIODO. Ale nie przedstawiał zarzutów 
– nikt nie przedstawiał zarzutów – co do tej drugiej 
części, czyli do części dotyczącej liczenia głosów 
od momentu otwarcia urny do momentu policzenia 
głosów i sporządzenia protokołu.

Pytam w takim razie, dlaczego, skoro GIODO nie 
ma żadnych formalnych ograniczeń… Pytam w takim 
razie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się 
z nagrywania i transmisji tej bardzo istotnej części 
– wprowadza przecież drugą komisję, świeżą itd. – 
wycofuje się z transmitowania. Słyszę, że nie ma wa-
runków technicznych. Ja przedstawiałem propozycję 
tego rodzaju: jeśli nie ma warunków technicznych, 
chociaż jest deklaracja ministra spraw wewnętrz-
nych, jak słyszymy, że pieniądze na zabezpieczenie, 
zgodnie z prawem, się znajdą, że są… Ale załóżmy, 
że nie ma możliwości, bo trzeba zrobić przetarg itd. 
No, można szybko wprowadzić specustawę, która 
by tutaj wyłączyła przetarg. Są możliwości, proszę 
państwa, znamy wszystkie, wiemy, że w jeden dzień 
można zrobić ustawę, ale tutaj nie chce się tego zro-

konstrukcja poprawna, ale niedokładna, dlatego 
że ustawodawca nie wskazał okresu rozdziele-
nia. Łatwo sobie wyobrazić, zwłaszcza w świecie 
politycznym, że ten rozdział byłby zachowany, 
ale okres rozdziału wynosić mógłby np. tydzień. 
Referendum mogłoby być tydzień po wyborach 
lub tydzień przed nimi. Bo wybory w Polsce or-
ganizuje się w dzień wolny od pracy, w niedzielę. 
Wniosek mniejszości zmierzał do doprecyzowa-
nia tego okresu i wskazywał, że ten minimalny 
okres rozdziału powinien wynosić 2 miesiące. 
Oczywiście miał na uwadze przejrzystość aktu 
wyborczego, czasami mającego charakter per-
sonalny, czasami, jeśli chodzi o wybory do par-
lamentu i Europarlamentu, programowy, ale też 
personalny, oddzielenie od spraw choćby takich, 
które są obecnie przedmiotem tajnych konsultacji 
między marszałkiem Senatu a panem prezyden-
tem, referendum tzw. opiniodawczego czy nawet, 
mówiąc wprost, konstytucyjnego.

Stanąłem wobec problemu, czy przedstawić 
Wysokiej Izbie ten wniosek mniejszości. Stanąłem 
wobec problemu wyboru pewnych zasad. Jest zasada 
przejrzystości przeprowadzania referendum i aktów 
wyborczych, jest zasada – przyjęta w Polsce, potwier-
dzana również w dotychczasowej praktyce przez klub 
PiS, wcześniej PC, i inne partie – że w ordynacjach 
nie powinno się grzebać później niż 6 miesięcy przed 
najbliższymi wyborami. Wszystko wskazuje na to, 
że te wybory odbędą się na przełomie października 
i listopada. Dlatego postanowiłem wybrać obecnie 
panującą zasadę i nie zmieniać tejże ordynacji, bo to 
byłyby zmiany o charakterze merytorycznym, a nie 
technicznym, jak dowodzono na posiedzeniu komisji. 
Postanowiłem jej nie zmieniać i wobec tego wycofuję 
wniosek mniejszości.

Chciałbym wszakże Wysokiej Izbie oświadczyć, 
że nie rezygnuję z tego, aby utrzymać zasadę krótkie-
go interwału między wyborami a referendum, i za-
mierzam znowelizować ustawę o przeprowadzeniu 
referendum, która będzie przedmiotem inicjatywy 
legislacyjnej. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że wnioskodawcy mniejszości komisji 

wycofali swój wniosek zawarty w pkcie 2 w druku 
870 A.

Czy sprawozdawca mniejszości komisji, pan se-
nator Piotr Zientarski, chciałby jeszcze zabrać głos 
w tej sprawie?

(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) ność obrad samorządowych. Bo państwo postulo-
waliście, żeby wprowadzić obowiązek transmisji 
– i to była akurat bardzo dobra myśl – obowiązek 
transmitowania obrad wszystkich samorządów 
od nowej kadencji. Pan senator, referując, powie-
dział, że teraz ta kwestia jest już nieaktualna, 
a ponieważ się pan powoływał na RODO, to ja to 
odebrałem w ten sposób, że nie tylko nie będzie 
obowiązku, ale wręcz będzie zakaz. Czy te sa-
morządy, które transmitują obrady sejmików, rad 
powiatowych, rad gminnych, w opinii GIODO na-
ruszają przepisy RODO? Prosiłbym o wyjaśnienie, 
bo jestem poważnie zaniepokojony.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, szczerze mówiąc, ta kwestia 

chyba nie była omawiana na posiedzeniu komisji, 
ale zaraz…

(Senator Mieczysław Augustyn: To może pan se-
nator się przejęzyczył albo ja źle usłyszałem…)

(Rozmowy na sali)
To znaczy nie, tam chyba chodzi o pkt 7, że znosi 

się…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Możliwość wyko-

rzystania tej aparatury.)
…to pkt 8, znosi się możliwość wykorzystania 

urządzeń służących do transmisji z lokali wyborczych 
do transmisji… Czyli chodzi o użycie aparatury, tu 
chodzi po prostu o pewne standardy techniczne apa-
ratury. Ta aparatura, która jest w tym momencie…

(Rozmowy na sali)
Tak, tak.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję za wy-

jaśnienie. Chodziło o użycie urządzeń.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę, Panie 

Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, 

Wysoka Izbo, ja mam pytania, ale do pana senatora 
Rulewskiego jako sprawozdawcy wniosku mniejszo-
ści.)

(Senator Marek Pęk: Aha, dobrze.)
A pan senator Rulewski też chce zadać pytanie, 

później, tak?
(Senator Jan Rulewski: Chcę zadać pytania, ale 

najpierw oczywiście odpowiem.)
Dobrze. Proszę.

bić. Proponowałem, żeby wprowadzić vacatio legis, 
czyli wprowadzić to niejako na przyszłość, skoro była 
wola, że transmitujemy i przedstawiamy w ramach 
transparentności ten akt liczenia głosów, czyli pracę 
tej drugiej komisji, akt najważniejszy w moim prze-
konaniu, w moim odczuciu. Pytam: dlaczego nie chce 
się tego zrobić nawet z odroczonym terminem wej-
ścia w życie? To jest rzecz kuriozalna. Oczywiście, 
tak jak powiedział pan senator, my będziemy… Bo 
widać, że teraz nie ma ani woli politycznej, ani tzw. 
możliwości technicznych, a przynajmniej deklaruje 
się, że nie można tego zrobić. Interesowałem się tak 
ogólnie tą sprawą. Nie jestem znawcą spraw tech-
nicznych w przypadku transmisji, ale podobno na-
granie, nawet bez transmisji, gdyby to był załącznik, 
ma kosztować tyle samo. No, w każdym razie pytamy, 
dlaczego… Mniejszość pyta, dlaczego odstępujemy 
od nagrywania tego istotnego elementu pracy dru-
giej komisji, skoro założenia były takie, że wszystko 
transmitujemy.

Dlatego też, wiedząc, że i tak na te wybory… Poza 
tym te wnioski zostały odrzucone, czyli nie mamy 
złudzeń, że to zostanie przyjęte. Jednak, ponieważ 
szanujemy pryncypia – takie, że nie zmienia się usta-
wy ordynacji wyborczej tuż przed wyborami – mó-
wimy jako mniejszość, że nie będziemy popierać tego 
wniosku i będziemy po prostu wnosić o odrzucenie 
tej ustawy. Nie chcemy mieć nic wspólnego z tym 
majstrowaniem przed wyborami, jak powiedział pan 
senator Rulewski. Nie chcemy za to ponosić odpo-
wiedzialności. Wyborcy rozliczą, ocenią, jakie były 
intencje Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o trans-
parentność, i jak rzeczywiście możliwość pokazania 
tej transparentności została zrealizowana. Dziękuję. 
(Oklaski)

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

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

Czy ktoś pragnie… Pan senator Mieczysław 
Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Do pana senatora sprawozdawcy większości.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan Jerzy Czerwiński 

później, tak.)
Panie Senatorze, jeśli dobrze zrozumiałem, 

to ta ustawa przy okazji rezygnacji z transmisji 
procesu wyborczego, właściwie aktu wyborczego 
i liczenia głosów, czyli procesu, ma też znieść jaw-
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przygotowanych przez Biuro Legislacyjne czy dział 
obsługi Prezydium.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
No, może rzeczywiście moją małą winą jest to, 

że nie dopatrzyłem się przeglądu tego sprawozdania 
i składałem to sprawozdanie z pamięci.

(Senator Piotr Zientarski: Ale słusznie, dlatego 
że…)

I dlatego, jeśli pan pozwoli, po interwencji pani 
marszałek odpowiem panu na pańską spostrzegaw-
czość.

(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem, Panie 
Senatorze, że pan podtrzymuje wniosek o odrzuce-
nie ustawy.)

To wykażę podczas glosowania.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Ale wycofuje 

pan ten drugi wniosek, czyli…)
Wycofuję wniosek, za którym, jak pamiętam, 

opowiedział się również pan senator Zientarski, 
dotyczący chyba art. 8a i art. 37a, w którym prze-
widywano konieczność rozdzielenia referendum 
i wyborów. Ja jedynie wprowadzałem zapis o roz-
dzieleniu tego na minimum 2 miesiące. Było to 
oficjalnie zgłaszane na piśmie. Najpierw była po-
prawka, która stała się wnioskiem mniejszości, 
a potem jeszcze zostało zgłoszone chociażby to, 
kto jest tego autorem. A dowodem tego jest to, że 
pani marszałek odkryła, że to ja jestem sprawoz-
dawcą wniosku mniejszości.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
To już jest wyjaśnione?
(Senator Piotr Zientarski: Czy można? Tak jednym 

zdaniem.)
Proszę. Proszę z miejsca, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Z miejsca, z miejsca.
Po konsultacji z Biurem Legislacyjnym, żeby 

była jasność… Pierwszy wniosek to wniosek o od-
rzucenie ustawy i ten wniosek oczywiście nie został 
wycofany, ponieważ, jak sam pan senator w swoim 
uzasadnieniu stwierdził, nie chcemy zmieniać tej 
ustawy przed wyborami. To jest główna kwestia. Pan 
senator mówił o swojej poprawce, która nie została 
zapisana jako wniosek mniejszości, i uzasadniał, 
dlaczego nie popiera tej poprawki i w tym sensie 
nie zgłasza jej pod obrady, nie zgłasza jej ponow-
nie, chociaż ją zgłaszał na posiedzeniu komisji. Ja 
zaś zgłaszałem taką poprawkę, która została uznana 
za wniosek mniejszości, i ten wniosek formalnie 
wycofałem.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Senatorze, przyznam się, że jestem w pew-
nym dyskomforcie, tak bym to określił. Mam przed 
sobą druk nr 870 A. Są w nim 2 wnioski mniejszości, 
pierwszy o odrzucenie ustawy… Rozumiem, że pań-
stwo go podtrzymujecie, tutaj nie było głosów jakby 
krzyżujących… jest jednoznaczny…

(Senator Jan Rulewski: Proszę państwa, ja nie 
reprezentuję wszystkich, co głosowali przeciw. Ja 
reprezentuję tylko autorów wniosku mniejszości nr 1.)

Dobrze.
I jest wniosek nr 2, ale on, zgodnie z tym, co 

powiedział pan senator Zientarski, dotyczy kwe-
stii transmisji z lokalu obwodowego, tzn. właściwie 
ograniczenia do momentu obliczenia głosów, a nie 
momentu oddawania głosu… Ale pan w swojej wypo-
wiedzi wcześniej mówił, że państwo wycofujecie ja-
kiś wniosek – albo ja źle to zrozumiałem, więc proszę 
to uściślić – który jest związany z możliwością jed-
noczesnego przeprowadzenia wyborów i referendum.

(Rozmowy na sali)
Proszę? Ale nie ma tego wniosku. Więc o jaki 

wniosek chodzi? No, co wycofujecie? Bo pan senator 
Rulewski takie poprawki składał – ja byłem na po-
siedzeniu komisji – ale we wnioskach tego nie ma, 
więc jest pytanie, co wycofujecie. Bo tego wniosku 
fizycznie nie ma.

(Senator Piotr Zientarski: Czego nie ma? No, jak 
nie ma, to nie wiem…)

No więc trzeba to uściślić, no bo…
(Wicemarszałek Maria Koc: To jest ten drugi 

wniosek, tak?)
…potem będą problemy protokolarne. To są pod-

stawowe sprawy. Nie można wycofać wniosku, któ-
rego po prostu nie ma w druku. Albo zapomniano 
go uwzględnić, albo pan go wycofał wcześniej i nie 
umieszczono go w druku. No, pan już nie ma czego 
wycofać, Panie Senatorze. Przykro mi, no ale już nie 
da się nic wycofać.

(Senator Jan Rulewski: Można odpowiedzieć?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Czerwiński, dziękuję. Chyba 

cała Wysoka Izba powinna panu podziękować za 
spostrzegawczość. Ja zostałem wezwany przez pa-
nią marszałek do złożenia sprawozdania. Chcąc nie 
chcąc, nie mogłem odmówić pani marszałek zło-
żenia sprawozdania na temat wniosku, którego by-
łem autorem. Jak rozumiem, pani marszałek, osoba 
kompetentna, wezwanie to oparła na dokumentach 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam 2 pytania.
Pierwsze. Proszę powiedzieć, jak argumentowano 

wprowadzenie możliwości powoływania urzędników 
wyborczych także z tej gminy, której to dotyczy. Bo 
przedtem przekonywano nas, że jest odwrotnie, że 
tego nie można robić, ponieważ zainteresowani pra-
cowaliby w swojej gminie i… Chodziło o tę bezstron-
ność. Czy podawano tam liczby osób, które udało się 
powołać na urzędników? Ile osób brakuje? Bo z mojej 
orientacji wynika, że stawki, które są proponowane, 
są na tyle nieatrakcyjne, że po prostu ludzie się nie 
zgłaszają, niezależnie od tego, czy są z tej, czy z innej 
gminy. Nie sądzę, żeby w sąsiedniej gminie nie było 
ludzi z wyższym wykształceniem, których można by 
było powołać. Nie ma chętnych, ale przyczyna jest 
inna. Skąd bierze się ta nadzieja, że jak zniesiecie te 
ograniczenia, znajdą się ludzie do tej pracy? To jest 
pierwsze pytanie.

A drugie dotyczy zakazu zarządzania wyborów 
do jednostek pomocniczych gmin oraz referendum 
lokalnego na dzień wyborów powszechnych. Ja byłem 
w samorządzie i bardzo mi zależało na tym, żeby 
jednostki pomocnicze powoływać, bo to aktywizo-
wało mieszkańców, ale frekwencja na ogół była niska. 
Możliwość urządzania tych wyborów w dniu innych 
wyborów bardzo tę frekwencję podnosiła. Nie widzę 
żadnego merytorycznego powodu tego zakazu. Jak 
to argumentowano? Czym to argumentowano? Bo 
to spowoduje, że jeszcze trudniej będzie powoływać 
rady osiedli i rady sołeckie.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoki Senacie! 

No, te kwestie nie były chyba poruszane na posiedze-
niu komisji. Co do tej pierwszej sprawy to mogę po-
wiedzieć, tak od siebie, że pewnie rzeczywiście są to 
zmiany spowodowane tymi brakami kadrowymi. No, 
widocznie w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej 
w istniejącym stanie prawnym, tym ze stycznia, jest 
problem z tym, żeby obsadzić wszystkie stanowi-
ska urzędników wyborczych. A więc to jest chyba 
taka podstawowa kwestia, jeśli chodzi o ratio legis 
tej zmiany. 

Co do sprawy drugiej to też mogę tylko domnie-
mywać, mówić od siebie. Rzeczywiście było tak, że 
przy okazji innych wyborów zwiększano frekwencję, 
no ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę takie oszu-
kiwanie demokracji, tzn. takie sztuczne podnoszenie 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze…
(Senator Jan Rulewski: Tak, ja mam pytanie.)
Aha, pan senator ma pytanie do senatora Marka 

Pęka. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Właśnie.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Proszę bardzo.
Pan senator Augustyn jeszcze? Dobrze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Pęk…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę włączyć mi-

krofon.)
Panie Senatorze Sprawozdawco, referuje pan usta-

wę, w której zawarto parę elementów technicznych, 
ale i, jak twierdzę, merytorycznych, m.in. zapis o tym, 
że coś trzeba rozdzielać. Ważne, bardzo ważne jest 
oddzielanie referendum od wyborów. Prawda? Zatem 
ma to charakter merytoryczny. No, przykład Turcji 
można przywołać, który wskazuje, jak dalece brak 
tego rodzaju regulacji, dobrej regulacji… To też łą-
czy się z tym, co i Polsce grozi, to wywołuje pewne 
napięcia. Pytanie jest, jak się do tego mają te stwier-
dzenia senatora Zientarskiego, który przywołał orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, iż nie majstruje 
się przy ordynacji w okresie krótszym niż 6 miesięcy 
do wyborów. Jak by pan uzasadnił to, że ta inicjatywa 
przeprowadzana jest jednak w okresie 3–4 miesięcy?

(Senator Marek Pęk: Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoki Senacie! 

Ta kwestia była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
komisji. No, uzasadnienie jest takie: rzeczywiście, nie 
wolno dokonywać tych zmian, ale to dotyczy zmian 
o innym charakterze, takich zmian, które wchodzą 
w istotę samego prawa wyborczego, biernego czy 
czynnego, czyli w te sprawy, które są, powiedział-
bym, kręgosłupem samego aktu wyborczego. No, 
choć rzeczywiście trudno nie zgodzić się z panem 
senatorem, że niektóre zmiany nie mają tylko stricte 
technicznego charakteru, to jednak tej istoty, tego 
rdzenia prawa wyborczego nie dotykają, w związku 
z tym stoimy na stanowisku, że one są prawnie do-
puszczalne, mimo że zostało już mniej niż pół roku 
do wyborów.

(Senator Piotr Zientarski: To kwestia oceny.)
No tak, oczywiście. To jest kwestia interpretacji.
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(senator M. Pęk) dawców zmian. Więc… Znowu nie apeluję, bo tego 
nie usłyszymy, ale wypadałoby, żeby ktoś w ogóle 
powiedział „przepraszam”.

Sam fakt, że nie ma tutaj żadnego przedstawiciela 
rządu…

(Senator Jan Rulewski: I komisji wyborczej.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Państwowej 

Komisji Wyborczej.)
…nie ma przedstawiciela Państwowej Komisji 

Wyborczej, o czymś świadczy.
Szanowni Państwo, a o czym to świadczy? O fa-

talnym stanie państwa, fatalnym. Muszę powiedzieć, 
że obradujemy na tym posiedzeniu nad 3 bardzo 
ważnymi ustawami. 3 razy poprawiamy to, co ze-
psuliście parę miesięcy temu. Mówię tu o ustawie 
wiatrowej, mówię o ordynacji wyborczej i mówię 
o ustawie ipeenowskiej – 3 ustawy zbabrane, zepsu-
te, źle napisane, a szybko uchwalane. Złe państwo, 
słabe ustawodawstwo, kiepski parlament, ale też 
kiepskie projekty, wprowadzane przeważnie jako 
projekty poselskie. 

I ja bym chciała, żeby ktoś wstał i się z tego wy-
tłumaczył, powiedział „przepraszam”. Co to się dzie-
je? Co się stało z naszym państwem, że np. niektóre 
z tych projektów przechodziły przez wszystkie mi-
nisterstwa, a nikt tego nie zauważył? Jak omawiamy 
różnego rodzaju ustawy, to jest tam taka rubryczka 
dotycząca tego, czy to jest zgodne z prawem unijnym.

(Głos z sali: No i?)
No, ale tego nie zrobiliśmy, nie sprawdziliśmy 

tego, bo to był jakiś nadzwyczajny, pilny tryb. Bo 
parlament stał się maszynką do głosowania, a nie 
prawdziwym parlamentem. Bo rząd nie przygotowu-
je ustaw, tylko działa na polityczne zlecenia, pisząc 
projekty na kolanie. I to trzeba sobie tutaj powiedzieć.

Chciałabym zapytać, Szanowni Państwo, jak to 
jest, że państwo się wycofujecie z tak ważnych rze-
czy, a nie mówicie „przepraszam”. Jak to jest, że nie 
macie wstydu po prostu? Bo nawet dzisiaj siedzą tu 
przedstawiciele poprzedniego rządu. Ja mogłabym 
powiedzieć, że uważam, że dobrze się stało. Bo gdyby 
na te kamery trzeba było rozpisać przetargi, zakupić 
je, a potem by się okazało, że nikt ich nie umie obsłu-
giwać albo że się zepsuły, to co by się w ogóle działo? 
Wyobrażam sobie ten bałagan, bo takie mamy pań-
stwo w tej chwili – tak słabe – i taki mamy bałagan.

Aha, jeszcze jedno poprawialiśmy – ustawę o… 
jak to się nazywa… narodowym, coś tam, centrum 
wolności i czegoś. Tak, jeszcze to poprawialiśmy. 
Tak jest.

(Senator Jan Rulewski: Tak, dwie.)
No, po prostu siedzimy tutaj i poprawiamy wszyst-

ko, co parę miesięcy temu zepsuliśmy, i nikt się nie 
wstydzi. I dalej państwo, zamiast podjąć jakąkolwiek 
refleksję, głosujecie jak semafory. I uważam, że z tego 
się należy tłumaczyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

frekwencji. No, w demokracji chodzi o autentyczny 
udział wyborców, czyli o to, ażeby wyborcy głoso-
wali dlatego, że rzeczywiście konkretne sprawy ich 
dotyczą, interesują, że mają taką wolę, a nie dlatego, 
że przechodzili obok i, głosując w zupełnie innych 
sprawach, niejako przy okazji zagłosowali w tych 
sprawach drugorzędnych. Więc jest kwestią dyskusyj-
ną to, czy rzeczywiście ten mechanizm wcześniejszy 
był z demokratycznego punktu widzenia prawidłowy, 
czy nie. No, ja mam wątpliwości, jednak mówię tutaj 
już tylko i wyłącznie we własnym imieniu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję…
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
…panu senatorowi sprawozdawcy.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisała się pani senatora Barbara 

Zdrojewska. Bardzo proszę.
I pan senator Mieczysław Augustyn. Tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Dobrze.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo!
Ja poprzednio, kilka miesięcy temu, jak wpro-

wadzaliśmy tę wymienianą ustawę, byłam sprawoz-
dawcą wniosku mniejszości. I muszę z satysfakcją 
powiedzieć, że wiele kwestii, o których wtedy mó-
wiłam, odpowiadając na pytania senatorów, a także 
wypowiadając się w ogóle, znalazło swoje potwier-
dzenie. Nie mówiłam tego wtedy na podstawie zna-
jomości przepisów RODO, bo – przyznaję – o nich 
nie wiedziałam, ale mówiłam o zdrowym rozsądku. 
I podawałam taki przykład, że jeżeli będzie wniosek 
o odwołanie burmistrza, będzie referendum i bur-
mistrz zaapeluje, żeby na to referendum nie pójść, 
a później transmisja będzie pokazywała, kto poszedł, 
a kto nie poszedł, to taki człowiek może się po prostu 
nie odważyć pójść zagłosować, bo nie będzie tajności 
głosowania, nie zostanie spełniony ten warunek.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Strasznie…)
I teraz… To jest w ogóle moim zdaniem bez sensu. 

Drugi argument, którego użyłam, dotyczył krajów, 
w których jest transmisja z obrad, z liczenia głosów. 
Delikatnie mówiąc, były to najczęściej kraje o wscho-
dzących demokracjach. I tego samego argumentu na 
posiedzeniu komisji, które było niedawno, tego sa-
mego argumentu użył teraz przedstawiciel wniosko-
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nadzieję, choć z odrobiną refleksji, jeśli nie wstydu 
– do zapisów, które z oczywistych względów od po-
czątku nie powinny być uchwalone. I dlatego proszę 
państwa, żeby tym razem, w tej sprawie podejść do 
kodeksu wyborczego poważnie i uwzględnić wnioski 
mniejszości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
A zatem zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzydziestego dziewiątego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

To oznacza zmianę kolejności rozpatrywania 
punktów.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoki 
Senat akceptuję tę zmianę.

Sprzeciwu nie słyszę.
Tekst ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie jest zawarty w druku nr 871, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 871 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Józefa Zająca, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Zając:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie dokonuje zmiany zakresu działalno-
ści naukowej i dydaktycznej uczelni, poszerzając go 
o nauki medyczne. Oznacza to, że uniwersytet będzie 
miał prawo do kształcenia i prowadzenia badań na-
ukowych w szczególności w zakresie nauk humani-
stycznych, społecznych, medycznych i teologicznych.

W ustawie zawarto również zapis mówiący, 
iż w przypadku ubiegania się przez uniwersytet 
o uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku 
lekarskim, nie będzie miał zastosowania art. 11 ust. 3 
pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym. Cytowany przepis mówi, że podsta-
wowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego i stopnia doktora w obszarze kształ-
cenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany 

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
To rzeczywiście kuriozalna sprawa, że bez anali-

zy stanu zaawansowania przygotowań do wyborów 
podejmuje się decyzje, co do których nie wiemy, czy 
będą trafione, czy nie, a przedstawiciela Państwowej 
Komisji Wyborczej nie ma. Nie możemy go zapy-
tać: ilu urzędników wyborczych udało się powołać, 
dlaczego nie udało się powołać tylu, ilu trzeba? My 
nie wiemy, czy recepta przepisana w tej ustawie jest 
odpowiedzią na rzeczywistą przyczynę. Ja akurat 
słyszałem o zupełnie innym powodzie i mam wąt-
pliwości.

Czy będę żałował, że za chwilę zniesiemy w ogó-
le konieczność powoływania tych urzędników, jeśli 
tych 5 tysięcy ludzi nie uda się powołać? Nie, dlatego 
że z tej mównicy pan przewodniczący Hermeliński 
mówił, że na poziomie gmin do tej pory wybory były 
przygotowywane perfekcyjnie, bez żadnych urzędni-
ków, że tak powiem, bez potrzeby wyrzucania pie-
niędzy. Tym bardziej że, jak tutaj przekonywano, ci 
urzędnicy mieliby się rekrutować z urzędników, ale 
przygotowujących wybory w sąsiedniej gminie. Po 
prostu jakiś absurd! Albo ktoś przygotuje to dobrze 
tu, albo jest delegowany tam, ale wtedy nie ma komu 
przygotować tego tu. Nie było żadnego przekonują-
cego argumentu, że ma to coś, cokolwiek, komukol-
wiek dać. Brniecie państwo w to dalej bez szansy na 
realizację tego pomysłu, który jest od początku do 
końca chybiony.

Ale dzisiaj jest też okazja, żeby przypomnieć, co 
państwo z tą ustawą w ogóle zrobiliście, jak znieśli-
ście wymóg tego, że bezstronni sędziowie mieli być 
komisarzami wyborczymi, jak znieśliście państwo 
jak najbardziej słuszne i demokratyczne zasady po-
woływania szefa biura wyborczego itd. To majstro-
wanie przy wyborach trwa i wcale nie idzie w dobrą 
stronę, bo jedną z nielicznych rzeczy, które można 
było uznać za krok w kierunku jawności, w kierunku 
przejrzystości, czyli właśnie to nagrywanie, akurat 
państwo znosicie.

I na koniec chciałbym powiedzieć tak: prężenie 
muskułów, jakie to państwo sprawne teraz zrobimy, 
jakie to znakomite prawo tworzymy, nie bacząc na 
nic… No a co parę godzin wychodzimy tutaj na mów-
nicę i mówimy: z tym OZE to w ogóle nie tak, z tym 
kodeksem to nie tak, z IPN to nie tak itd. A więc 
bardzo proszę: są wnioski mniejszości, rozpatrzmy 
je rzetelnie, bo bez tego to za chwilę pewnie znowu 
będziemy się tutaj gromadzić i będziemy wracać – 
jedni ze zdenerwowaniem, tak jak ja, a inni, mam 
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(senator sprawozdawca J. Zając) Ja pociągnę ten wątek, który poruszył pan senator, 
bo przyznam, że to budzi zaniepokojenie, ta sprawa 
pojawiała się w mediach. Chciałabym zapytać, czy 
na posiedzeniu komisji w dyskusji było poruszane 
to, jakie były argumenty dotyczące robienia takiego 
wyjątku. Zwracam uwagę na to, że my tutaj tworzymy 
pewne zasady, które potem odgórnie, ustawowo chce-
my omijać. Ja to tak rozumiem. Chciałbym poprosić 
pana o wyjaśnienie.

Druga sprawa. Chciałabym zadać pytanie. Nie 
wiem, czy obserwował pan senator, ale w internecie, 
głównie w środowiskach lewicowych, jest taka duża 
kampania dotycząca obaw związanych z klauzulą 
sumienia. Czy ponieważ uczelnia jest katolicka, to 
będzie miała obowiązek narzucania klauzuli sumienia 
swoim absolwentom czy lekarzom? Proszę powie-
dzieć, czy ta sprawa była poruszana w trakcie po-
siedzenia komisji i jak to wygląda. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Zając:

Może zacznę od tego ostatniego momentu. Otóż 
sprawa klauzuli sumienia nie była poruszana, ale ja 
ją rozumiem w prosty sposób. Klauzula sumienia nie 
obowiązuje studentów, tylko tych, którzy rozpoczy-
nają pracę i to po uzyskaniu odpowiednich upraw-
nień, a więc po skończeniu studiów. To, że uczelnia 
na pewno będzie przekazywać wartości katolickie, 
nie ulega wątpliwości, ale jako profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego mogę zapewnić panią, że 
nie byłem indoktrynowany zbyt głęboko, jeśli chodzi 
o pewne ekstremalne poglądy tak zwane katolickie. 
Jak sądzę, na tej uczelni takich rzeczy też nie będzie. 
To jest przypisywane tego typu uczelniom zazwyczaj 
gdzieś tam z daleka, z zewnątrz, tymczasem to są 
uczelnie takie jak wszędzie na świecie, gdzie kato-
lickich uczelni jest dużo. One prowadzą kształcenie 
zgodnie ze wszelkimi zasadami, wymogami i na ogół 
ta katolickość jest gdzieś obok, w sensie wymagań. 
Na pewno ona wpływa bardzo pozytywnie na pra-
cę studentów i postawę kadry naukowej. To jest ten 
punkt, pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć.

Teraz taka sprawa. Myśmy się troszeczkę zaplątali 
ustawowo i stąd tych kilka obejść, które już miały 
miejsce, czyli 3 albo 4 uczelnie, które otrzymały takie 
uprawnienia do prowadzenia kierunków lekarskich, 
mianowicie chyba Kielce, Rzeszów i… Nie wiem, 
chyba jeszcze jakaś uczelnia…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Opole, Zielona 
Góra.)

O, no właśnie. Dziękuję bardzo.

kierunek studiów, spełniająca określone przepisami 
warunki prowadzenia studiów, może uzyskać upraw-
nienia do prowadzenia, zgodnie z przyjętymi efek-
tami kształcenia, studiów o profilu ogólnoakademic-
kim, jeżeli prowadzone na tym kierunku studia I lub 
II stopnia uzyskały co najmniej pozytywną ocenę 
jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zaproponowane w niniejszej ustawie przepisy są 
uzasadnione znaczącym niedoborem kadr medycz-
nych w Polsce.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o przyję-
cie ustawy bez poprawek. W głosowaniu 2 senatorów 
wstrzymało się od głosu.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie?

Pan senator Zientarski. Proszę bardzo.
(Głos z sali: Pani senator Zdrojewska.)
(Głos z sali: Nie, pan senator Augustyn.)
Przepraszam, pan senator Augustyn. Przepraszam.
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, prowadzenie studiów medycz-

nych to kształcenie ludzi, którzy muszą mieć naj-
wyższe kwalifikacje, bo dziedzina ta dotyczy naszego 
życia i zdrowia. O ile można przy innych kierun-
kach i specjalnościach godzić się na pewne wyjątki, 
o tyle tutaj, wydaje mi się, nakazana jest wyjątkowa 
ostrożność. Czy uczelnia przedstawiła na posiedze-
niu komisji jakieś dane, które by pokazywały, że jest 
w stanie udźwignąć to zadanie? Bo to, że brakuje nam 
lekarzy, pielęgniarek, to prawda, ale droga do zmiany 
tego nie może mieć takiego kierunku, że będziemy 
obniżać wymagania. Dlatego proszę o to, żeby pan 
przedstawił, Panie Senatorze, jakieś dane, które by 
uwiarygadniały zdolność uczelni do prowadzenia 
studiów medycznych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Poproszę jeszcze panią senator Zdrojewską o zada-

nie pytania, a potem pan senatora o łączną odpowiedź.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
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(senator J. Zając) trzeb, jeśli chodzi o rynek lekarzy, brzydko mówiąc. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Zając:

Wydaje mi się, że to za wcześnie, żeby o tym mó-
wić. Na każdej uczelni specjalizację czy specjalności 
kształtują się po drugim, trzecim roku. Sądzę, że 
uczelnia na pewno będzie zwracała uwagę na to, ja-
kich specjalistów lekarzy i nie tylko potrzebują nasze 
placówki zdrowia. No, jest to dzisiaj bardzo ważny 
rynek, istotny rynek. Jestem przekonany, że na tej 
uczelni te sprawy będą traktowane poważnie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

I jeszcze raz pani senator Zdrojewska. Proszę bar-
dzo.

Senator Barbara Zdrojewska:

Przepraszam, ale będę dociekliwa, bo trochę się za-
niepokoiłam. Jeżeli uczelnia zwraca się o otwarcie wy-
działu, to chyba ma jakiś pomysł, ma opracowane jakieś 
plany. I o tym bym chciała usłyszeć, jeżeli nie od pana 
sprawozdawcy, to może od przedstawiciela ministra. O, 
pan minister kiwa głową… W takim razie to pytanie 
później skieruję do przedstawiciela ministerstwa.

Senator Józef Zając:
Nie potrafię w tej chwili wyliczyć, ale… Rektor 

uczelni, który był na posiedzeniu komisji, podawał, 
z jakimi instytucjami medycznymi na świecie, nie tyl-
ko w Polsce, uczelnia ma podpisane umowy. I tak m.in. 
klinika Gemelli w Rzymie, bodajże 2 uniwersytety 
w Stanach. Jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście 
bardzo proszę pana ministra…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Czy pan Piotr Müller, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
chce zabrać głos?

Zapraszam na mównicę.

Tutaj mogę tylko przytoczyć część swojego 
wystąpienia na posiedzeniu komisji. Otóż ja je-
stem bardzo mocno przeciwko tym ustaleniom, 
które wciśnięto nam w tę do tej pory obowiązu-
jącą ustawę o szkolnictwie wyższym, gdzie nie 
dopuszczono do podziału studiów medycznych na 
studia pierwszego i drugiego stopnia. A szkoda, 
bo kiedyś ktoś z tytułem felczera funkcjonował 
wszędzie. Ja pamiętam, że w mojej miejscowości 
taki ktoś przyjmował na miejscu lekarza. I taki 
ktoś mógłby… Pan minister kręci głową… No 
ale to jest mój pogląd. Braki kadrowe w kraju, 
jeśli chodzi o lekarzy, są ogromne. Ale nie cho-
dzi tylko o lekarzy. Kadra pielęgniarek – tu jest 
jeszcze gorsza sytuacja, bo pokrycie zapotrzebo-
wania wynosi bodajże w granicach 60%. Dlatego 
przyznanie uprawnień do kształcenia medycz-
nego uczelni, która jak do tej pory udowodniła, 
że potrafi bardzo poważnie traktować naukę… 
Proces przygotowań do prowadzenia takiego kie-
runku był omówiony w czasie posiedzenia komisji 
przez rektora uczelni, który podawał, w jakich 
instytucjach medycznych mają zapewnione prak-
tyki, skąd będzie pochodzić kadra, jaka to będzie 
kadra. Zagraniczne kontakty z uczelniami me-
dycznymi również ta uczelnia posiada. Tak więc 
wydaje mi się, że sprawa jest traktowana bardzo 
poważnie. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli się 
wyda zgodę, to już, że tak powiem, konie poszły 
i sobie biegną… Są jeszcze komisja akredytacyj-
na i medyczna – one będą kontrolować przebieg 
procesu kształcenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pani senator Zdrojewska, proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, ja chciałabym jeszcze o coś zapytać. Nie 

jestem w Komisji Zdrowia i chciałabym zapytać 
pana sprawozdawcę o specyfikę… Uważam, że to 
dobrze, że na katolickich uczelniach tego typu kie-
runki powstają. Nie mam tu wątpliwości. Bardzo 
wiele placówek o charakterze opiekuńczym, które są 
prowadzone przez Kościół, potrzebuje takiego per-
sonelu. Rozumiem też chęć studiowania na uczelni 
katolickiej, a nie innej. Chciałabym podpytać o to, 
jakie będą specjalizacje, jak to będzie wyglądało na 
tym wydziale medycznym. Czy my to już wiemy? 
Czy tam będą np. specjalności z dziedziny geria-
trii, których w Polsce brakuje? Chciałabym, żeby 
pan troszkę więcej powiedział o zaspokajaniu po-
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podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
w porozumieniu z ministrem zdrowia, wyda zgodę na 
prowadzenie kierunku studiów. Krótko mówiąc, my 
tu nie mówimy o automatycznym nadaniu uprawnie-
nia Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
do prowadzenia kierunku lekarskiego. Tu jest tyl-
ko usunięcie pewnego błędu legislacyjnego, który 
w praktyce wyłączał możliwość tworzenia kierunków 
studiów o profilu medycznym na innych uczelniach. 
W tej wersji, która została przedłożona Senatowi, 
jest tylko takie wyłączenie. Tak więc ta troska, która 
się pojawia ze strony państwa senatorów, jest słusz-
na, ale jest tu zabezpieczenie, ponieważ to Polska 
Komisja Akredytacyjna dokona standardowej oceny 
możliwości prowadzenia kierunku studiów przez tę 
uczelnię. W związku z tym tak naprawdę ten projekt 
dotyczy tego wyłączenia o charakterze wyłącznie le-
gislacyjnym i proszę być spokojnym o to, że uczelnia 
będzie musiała być gotowa do prowadzenia kierunku 
studiów, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna 
akurat w zakresie kierunków lekarskich, trzeba przy-
znać, jest bardzo skrupulatna, a poza tym jeszcze po-
trzebna jest zgoda ministra zdrowia i ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to…

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 pragnie zadać py-
tanie?

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja.)
Pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Rozumiem już, zapytam jednak o ten Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy tam są plany? 
Jak to wygląda? Bo w uzasadnieniu padły informa-
cje, że to ma zapobiec pewnym problemom, gdyż na 
rynku brakuje lekarzy niektórych specjalności itd. 
No to chciałabym poprosić o uzasadnienie. Czy ma 
pan taką wiedzę, jak to będzie wyglądało w przypad-
ku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego? 
Jeżeli był pan rektor, to rozumiem, że gdzieś jakieś 
uzasadnienie do tego jest. Jeżeli chce się otworzyć 
taki wydział na uczelni, to zapewne uczelnia ma 
jakieś konkretne plany, a nie tylko po prostu chce 
utworzyć wydział. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego 

projektu w ramach stanowiska rządowego, ale rów-
nież wytłumaczyć pewne wątpliwości, które pojawiły 
się w trakcie procedowania.

Oczywiście Rada Ministrów zaopiniowała projekt 
przedłożony przez posłów pozytywnie, ale w toku 
prac legislacyjnych w Sejmie doszło do istotnych 
korekt tego projektu w stosunku do jego pierwotnej 
wersji. Przede wszystkim tak naprawdę w tym pro-
jekcie chodzi o wyłączenie pewnego ograniczenia 
o charakterze legislacyjnym, o charakterze błędu legi-
slacyjnego, który występował w obecnej ustawie. My 
de facto w tym projekcie, który został już przedłożony 
Senatowi, wyłączamy jeden przepis, drobny przepis, 
dotyczący wcześniejszego prowadzenia kierunku stu-
diów o profilu praktycznym w przypadku uczelni, 
które nie posiadają uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora czy doktora habilitowanego w konkret-
nej dyscyplinie. I o ile to ma słuszne zastosowanie 
w przypadku kierunku studiów o innych profilach, 
to w tym wypadku nie, ponieważ prowadzony jest 
kierunek lekarski tylko i wyłącznie o profilu ogól-
noakademickim. Krótko mówiąc, ten przepis wy-
łączał możliwość tworzenia kierunków lekarskich 
na wszystkich uczelniach w Polsce, o ile nie miały 
wcześniej uprawnień… o ile nie mają uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego, co 
bardzo mocno zawężało, a właściwie eliminowało 
wszystkie uczelnie, które nie są uczelniami medycz-
nymi. W związku z tym to, co państwo mają teraz 
w przedłożeniu przekazanym przez Sejm, wyłącza 
tylko stosowanie tego przepisu. Faktycznie w pier-
wotnej wersji było to wyłączenie w o wiele szerszym 
zakresie i my w tym względzie wypowiadaliśmy się 
raczej krytycznie, dlatego to zostało ograniczone.

Krótko mówiąc, jak będzie wyglądała procedura 
aktualnie, po wprowadzeniu tego przepisu? To stan-
dardowa procedura, tak jak w przypadku wszystkich 
innych kierunków studiów, poza tym, że wcześniej ta 
uczelnia nie musiała prowadzić tego samego kierun-
ku o profilu praktycznym. Krótko mówiąc, uczelnia 
składa teraz wniosek do ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, który – po zaopiniowaniu przez Polską 
Komisję Akredytacyjną w ramach standardowej pro-
cedury, oceniającej dorobek naukowy, oceniającej 
infrastrukturę niezbędną do prowadzenia studiów, 
oceniającej przypisanie poszczególnych nauczycieli 
akademickich do poszczególnych zajęć dydaktycz-
nych – wyda opinię, czy uczelnia jest gotowa do tego, 
aby prowadzić taki kierunek studiów. I dopiero na tej 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:

Pani Senator, ja nie mogę odpowiedzieć wprost, 
jakie kształcenie tam będzie wprowadzone, bo wnio-
sek może być formalnie złożony dopiero po przyjęciu 
ustawy. I dlatego też odpowiedzialne będzie z mojej 
strony udzielenie takiej informacji, gdy wniosek zo-
stanie złożony. On w tej chwili był tylko w ramach 
konsultacji… I w związku z tym nie odpowiadam na 
to pytanie w pełnym zakresie. To, o czym tu mówimy, 
to jest tylko wyłączenie – jeszcze raz podkreślę – luki 
ustawowej w zakresie wymagania prowadzenia kie-
runku studiów o profilu praktycznym na tym samym 
kierunku studiów, żeby otworzyć profil ogólnoakade-
micki. Profil praktyczny lekarski nie jest prowadzony. 
Wspomniany przepis siłą rzeczy powodował, że żadna 
uczelnia, która nie miała uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego, nie mogłaby otwo-
rzyć kierunku lekarskiego, ponieważ on ustawowo 
jest wymuszony na profilu ogólnoakademickim. Tak 
to wygląda z tej strony.

Jeżeli chodzi o opinie, to one były zróżnicowa-
ne. Do pierwotnego projektu krytycznie odniosły 
się niektóre instytucje, ponieważ on wyłączał całko-
wicie ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czyli 
powodował taką sytuację, że uczelnia składa wnio-
sek, a minister automatycznie nadaje uprawnienie 
do prowadzenia kierunku lekarskiego. Ale to zostało 
zmienione w pierwotnym projekcie. I cała procedura 
związana z wymaganiami, których spełnienie jest 
oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną, bę-
dzie przeprowadzana standardowo. W związku z tym 
wspomniane opinie są tutaj nieuzasadnione, ponie-
waż rozwiązania, których dotyczą, już nie są zawarte 
w przedłożonej ustawie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, jesz-
cze…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo przepraszam, ale…
(Senator Kazimierz Wiatr: Miało być ostatnie.)
Bardzo przepraszam, ale mam prawo.
Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć… Nie ro-

zumiem. Wpłynął jakiś kilkusetstronicowy wniosek, 
pan go widział, przeczytał, on wpłynął oficjalnie ze 
szkoły do ministerstwa. Pan nie chce mi powiedzieć, 
co w nim jest, bo… Bo co, jest tajny? Czy też pan 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:

Oczywiście. Tylko że to jest tak, że dopiero po 
przegłosowaniu tej ustawy formalnie uniwersytet bę-
dzie mógł złożyć wniosek o otwarcie tego kierunku 
studiów. On już jest przygotowany w wersji roboczej. 
Został nam przedstawiony podczas prac legislacyj-
nych, zresztą kilkusetstronicowy, wniosek o otwarcie 
kierunku studiów wraz z przypisaniem poszczegól-
nych profesorów do prowadzenia zajęć, z opisem in-
frastruktury badawczej. Zresztą UKSW podpisał już 
kilka umów z jednostkami, które prowadzą badania 
naukowe w zakresie medycyny, w tym z Wojskowym 
Instytutem Medycyny. Tak więc uczelnia jest właści-
wie gotowa do tego, aby złożyć wniosek. Niemniej 
jednak chciałbym wyraźnie podkreślić, żeby to też 
tutaj wybrzmiało, że omawiana ustawa w żaden spo-
sób nie gwarantuje uniwersytetowi uzyskania prawa 
do prowadzenia kierunku studiów. To nie jest tak, 
że my omijamy przepisy prawa dotyczące wymagań 
jakościowych co do kierunku studiów. I też zwraca-
jąc się do księdza rektora, wyraźnie podkreślamy, 
jako ministerstwo, że ta ustawa tylko otwiera… tzn. 
likwiduje pewien błąd formalny, który uniemożliwiał 
złożenie wniosku. Ale procedura w zakresie jakości 
przygotowanego programu studiów, infrastruktury 
badawczej i prowadzonych badań naukowych musi 
zostać przeprowadzona standardowo, tak samo jak 
w przypadku wszystkich innych uczelni.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak naprawdę to nie odpowiedział pan w koń-

cu na moje pytanie. Bo ja chciałabym się po pro-
stu dowiedzieć, jakie kierunki będą prowadzone na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
o co chodzi, czy będą uruchomione w przyszłości 
jakieś specjalizacje itd. To jest pierwsza sprawa.

A jeszcze – i to już jest moje naprawdę ostat-
nie pytanie – chciałabym poprosić o odpowiedź na 
pytanie, czy to było opiniowane przez środowiska 
uczelni medycznych w kraju. Czy były jakieś opinie 
pozytywne lub… Czy były po prostu jakieś opinie? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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(senator B. Zdrojewska) (Senator Barbara Zdrojewska: Jeden wydział, 
lekarski.)

…jeden kierunek, lekarski…
(Senator Barbara Zdrojewska: No, o to właśnie 

pytam. Jakie będą…)
(Głos z sali: Stomatologia.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę?)
Kierunek…
(Senator Barbara Zdrojewska: Stomatologia? 

Naprawdę?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Ministrze, proszę odpowiedzieć w takim zakresie, 
w jakim jest pan w stanie, na pytanie pani senator.)

Dobrze.
Kierunek lekarski. To jest kierunek, o którym mó-

wimy. On się nazywa po prostu: lekarski. Standardy 
kształcenia są określone w rozporządzeniu. Nic in-
nego nie może tam być.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są kolejne pytania?
Nie. Dziękuję panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller: Dziękuję.)
A, jeszcze pan senator Gaweł ma pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, czy są dane liczbowe dotyczące 

deficytu, jeżeli chodzi o kształcenie lekarzy w Polsce? 
Czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że… Wszyscy, 
wiemy jak wygląda sytuacja. To po pierwsze.

Po drugie, jakie jest pana zdanie na następujący 
temat: państwo polskie kształci na uczelniach pry-
watnych dziesiątki tysięcy młodych ludzi, duża część 
tych ludzi kończy studia i ma problemy ze zdobyciem 
zatrudnienia – myślę głównie o absolwentach uczelni 
humanistycznych. Dlaczego więc jest taki deficyt, 
jeśli chodzi o lekarzy? Komu zależy na tym, żeby 
wypuszczać tak mało lekarzy?

Pan dobrze wie, jak wygląda nabór na uczelnię 
wyższą. On jest wysoce standaryzowany. Odbywa 
się na podstawie świadectwa maturalnego, ocen 
z przedmiotów kierunkowych, głównie biologii 
i chemii, ewentualnie matematyki i fizyki. To zależy 
od uczelni. I jest bardzo mała różnica między tymi 
aplikantami, którzy się nie dostają, a tymi, którzy 
się dostają. Wiadomo, że można by było zwiększyć 
nabór. Dlaczego się tego nie robi?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę odpowiedzieć w miarę 

możliwości.

nie chce go ujawnić? Ja proszę, żeby pan omówił po 
prostu…

(Głos z sali: Nie wpłynął, bo to jest inicjatywa 
poselska…)

Nie wiem z jakiego powodu… Ja pytam pana mi-
nistra.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale ja też mam prawo 
zapytać…)

Proszę to przedstawić…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, zabierze pan głos w dyskusji.)
Bardzo proszę przedstawić, co jest w tym doku-

mencie. No, ja bym chciała uzyskać jakieś dodatkowe 
informacje na ten temat. Jeżeli pan nie chce tego w tej 
chwili przedstawić, to ja proszę szanownego pana 
marszałka o zwrócenie się w imieniu Senatu na pi-
śmie. Jeżeli to nie jest tajne, to proszę to przedstawić 
na piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pani Senator, pytanie jest jasne.
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:

Pani Senator, nie ma żadnych przeciwwskazań 
do tego, aby po złożeniu wspomnianego wniosku 
o otwarcie kierunku studiów, po wpłynięciu tego 
wniosku go przedstawić. To nie jest żadna zła wola 
z mojej strony czy ze strony ministerstwa. Po prostu 
ten wniosek jest kilkusetstronicowy. Nie jestem pani 
w stanie ad hoc odpowiedzieć, co się w nim znajduje, 
jeżeli chodzi o konkretne instytucje. Tam została wy-
mieniona klinika Gemelli, jeżeli chodzi o instytucje, 
które mają podpisaną współpracę naukową. Są w tym 
wniosku również informacje o tym, jakie badania 
naukowe są prowadzone w tej uczelni, m.in. w za-
kresie badań naukowych na temat mózgu, w zakre-
sie kwestii związanych właśnie z badaniami mózgu, 
z badaniami dotyczącymi np. wirtualizacji organów 
wewnętrznych człowieka, anatomii itd. No, jeżeli 
mogę, to z chęcią przedstawię to w formie pisemnej. 
Po prostu ad hoc nie jestem w stanie odpowiedzieć 
pani w tym zakresie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja pytałam 
o kierunki, kierunki nauczania, o dydaktykę.)

(Senator Konstanty Radziwiłł: Kierunek jest je-
den.)

Szanowna Pani Senator…
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Jeżeli pan minister chce, to może jeszcze raz o tym 
powiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:
Oczywiście mamy pewne problemy w zakresie 

minimum kadrowego, jeżeli chodzi o specjalistów, 
którzy chcieliby prowadzić zajęcia dydaktyczne na 
uczelniach, ale na tych nowych kierunkach studiów nie 
okazało się to problemem nie do przeskoczenia. Każdy 
z nowo otwartych kierunków lekarskich musi spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu dotyczącym 
standardów kształcenia, czyli mieć określoną liczbę 
profesorów, samodzielnych pracowników naukowych, 
którzy będą prowadzili poszczególne zajęcia. W więk-
szości przypadków, a właściwie chyba we wszystkich, 
obok uczelni albo w ramach uczelni jest prowadzony 
szpital kliniczny, który prowadzi zajęcia dla studen-
tów. Oczywiście my co roku mamy deficyt lekarzy, ale 
zabezpieczamy poziom kształcenia. Dużym wyzwa-
niem jest to, aby zabezpieczyć z jednej strony poziom 
kształcenia, a z drugiej strony liczbę absolwentów 
poszczególnych kierunków lekarskich. Wydaje się, że 
ta równowaga jest w tym momencie zachowana ze 
względu na to, że wszystkie kierunki studiów mają 
pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
Lekarze, profesorowie medycyny, którzy są w zespo-
łach eksperckich, uznali, że jakość kształcenia jest za-
bezpieczona poprzez minimum kadrowe, które zostało 
zgłoszone do prowadzenia kierunku studiów.

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

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja bardzo przepraszam, że może zadam pyta-

nie, które już padło, ale czy Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego z jego nowym kierunkiem, 
czyli z wydziałem lekarskim… Gdzie będą się od-
bywać szkolenia studentów, w jakiej klinice? Czy 
mają do tego szpitale lub klinikę, w której by mogli 
prowadzić zajęcia? Bo to jest chyba ważne.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:
To jest warunek w ogóle prowadzenia kierunku 

studiów. W Warszawie akurat mamy kilka szpitali 
klinicznych, więc to nie jest problemem. Taki pro-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:

Nabór w zakresie studiów lekarskich jest z roku 
na rok zwiększany, m.in. z tego powodu, że two-
rzymy nowe kierunki studiów. Mówię o Zielonej 
Górze, Radomiu, Opolu. Teraz jest kwestia otwie-
rania kierunku na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Co roku nabór jest zwiększany.

Dzisiaj na biurko dostałem materiały dotyczące 
uzgodnienia nowych limitów na ten rok. Nie pamiętam 
teraz, o ile następuje zwiększenie, ale następuje ono co 
roku. Mówię tu też o kształceniu nauczycieli. Wszystko 
to – jest to troską Wysokiej Izby, co zresztą było wielo-
krotnie powtarzane – musi się odbywać w równowadze 
z jakością kształcenia na tych uczelniach. Uczelnie 
medyczne przekazują nam informacje, że są w stanie 
zwiększyć w określonym zakresie kształcenie przy-
szłych lekarzy, a jednocześnie zabezpieczyć zajęcia 
kliniczne, które odbywają się w małych grupach. 
Dlatego też zdecydowaliśmy się jako rząd otworzyć 
w kilku miejscach nowe kierunki studiów. Siłą rzeczy 
absolwenci tych kierunków będą dopiero za kilka lat, 
ale troską rządu jest to, aby zwiększać limit. Co roku 
faktycznie ten limit jest zwiększany i otwierane są 
kierunki lekarskie na nowych uczelniach, ponieważ 
aktualnie kształcące uczelnie nie są w stanie z roku 
na rok samodzielnie zwiększyć limitu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To, co pan mówi, jest bardzo ważne, ale proszę mi 

powiedzieć… Ja to obserwuję w innych dziedzinach. 
To, czy są studenci, to nie jest aż taki problem. Ale 
czy są nauczyciele, którzy będą w stanie uczyć ich 
na tych uczelniach? To chyba jest problem. Bo jeżeli 
w tej chwili są takie problemy… Ja akurat jestem 
z Krakowa, gdzie dosyć prężnie działa – z poważnymi 
problemami, ale działa – Uniwersytet Jagielloński 
ze swoją uczelnią. Czy tutaj, Panie Ministrze, nie 
napotkamy na bardzo poważny problem?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, ta sprawa była przedstawiona 

w czasie pańskiej nieobecności.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam. Dziękuję 

bardzo.)
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(podsekretarz stanu P. Müller) zadowoleni, bo czasem jakość tego kształcenia pozo-
stawia wiele do życzenia.

Więc, ogólnie rzecz biorąc, Polska nie należy ani 
do awangardy, ani do ariergardy – jeśli chodzi o de-
mografię lekarską, jesteśmy mniej więcej w połowie 
stawki w Europie, ale z całą pewnością brakuje le-
karzy. I jest wiele czynników, które na to wpływają. 
To jest, z jednej strony, emigracja, niedostateczne 
kształcenie…

I chciałbym przypomnieć, że od 2016 r. nieustannie 
wzrasta – i to bardzo znacznie – liczba kształconych 
czy przyjmowanych na studia studentów wydziałów 
lekarskich. W 2016 r. było to 600 osób, w 2017 r. chyba 
mniej więcej drugie tyle, w tym roku ponad 200. Tak 
że jest to ogromny wysiłek.

Jako były minister zdrowia mogę zapewnić, że 
właściwie jedynym ograniczeniem w tej chwili są 
możliwości kształcenia przez istniejące uczelnie 
medyczne. Rzeczywiście nie można przesadzić, bo 
po prostu jakość tego kształcenia spadnie. Więc jest 
ważne, żeby były również nowe uczelnie, które kształ-
cą lekarzy, ale jednocześnie spełniające najwyższe 
standardy tego kształcenia.

No i tutaj przeszedłbym płynnie do Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednocześnie tro-
szeczkę polemizując z panem ministrem, który mówił 
o pewnej luce legislacyjnej uniemożliwiającej rozpo-
częcie tych studiów.

Ja uważam, że to nie jest luka, że wymagania 
w stosunku do tych uczelni, które chcą zacząć kształ-
cenie na wydziałach lekarskich, wysokie wymagania, 
a także wymaganie – no, można powiedzieć w skrócie 
– pewnej tradycji działania w obszarze medycyny, są 
jak najbardziej słuszne. Ale Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego jest uniwersytetem, który jest 
taki, jaki jest. Widzimy go i na tej postawie można 
właśnie to wymaganie uchylić. Nie mam co do tego 
żadnej wątpliwości. Proszę państwa, tam kształci 
się w takich dziedzinach jak biologia, fizyka, che-
mia, matematyka – o czym nie wszyscy wiedzą, bo 
niektórzy kojarzą Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego z dawną ATK, czyli, można powie-
dzieć, taką uczelnią dedykowaną religii, Kościołowi, 
filozofii itd… Tymczasem to jest w tej chwili praw-
dziwy, szerokoformatowy uniwersalny uniwersytet. 
I nie mam żadnej wątpliwości, że nauki podstawowe 
stoją tam na wystarczająco wysokim poziomie, żeby 
rozpocząć kształcenie studentów w tych dziedzinach 
podstawowych, jeśli chodzi o wydział lekarski.

Niesłychanie ważne jest również to, że to jest 
uniwersytet, na którym są właśnie te inne wydziały 
i możliwości kształcenia – filozofii… Na przykład 
jest długa tradycja kształcenia w prawie medycznym 
i bioetyce. To jest też niezwykle ważne, jeśli chodzi 
o aspekty bycia lekarzem, ale także chodzi o języki 
i różne inne obszary, np. o psychologię. One też są 

blem pojawia się oczywiście w mniejszych miejsco-
wościach, ale, tak jak mówiłem, jest to warunkiem 
prowadzenia zajęć klinicznych, więc w tym wypadku 
nie ma zagrożenia. Warszawa akurat bez problemu 
zapewnia takie możliwości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są dalsze pytania? Nie ma pytań.
Dziękuję panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panią senator Zdrojewską.

Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Już nie…)
Pani senator zrezygnowała z tej odpowiedzi. Czyli 

pan minister już nie ma takiego obowiązku. Dziękuję.
Jako pierwszy w dyskusji wystąpi pan senator 

Radziwiłł.
Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
No, na początku chciałbym powiedzieć, że gorąco 

popieram ustawę i uważam, że jest ona z gruntu słusz-
na. Namawiam wszystkich, żeby poprzeć tę ustawę 
jednomyślnie, bez podziałów politycznych. 

Nie ma żadnej wątpliwości, że przyczyni się ona 
do tego, żeby, po pierwsze, rzeczywiście kształcić 
więcej lekarzy, a po drugie, żeby ich kształcić na 
dobrym poziome. I to są właściwie, można powie-
dzieć, dwa kierunki, które musimy mieć cały czas 
na względzie.

Wprawdzie w uzasadnieniu ustawy dużo się 
mówi właśnie o brakach lekarzy, ale trzeba powie-
dzieć wprost, że jakiejś wielkiej luki Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie będzie miał 
szansy zatkać w najbliższym czasie, bo oczywiście 
takie kształcenie może się rozpoczynać od niewielkiej 
liczby studentów i nie będzie to demograficznie jakaś 
wielka liczba, ale jest to jakiś tam element.

Jeżeli chodzi o braki lekarzy, to pan senator Gaweł 
zadał takie pytanie: komu zależy na tym, żeby było 
ich mniej albo za mało? No, to jest problem całego 
świata. Nie ma chyba na świecie ani jednego kraju, 
który by deklarował, że ma dość lekarzy. Najbogatsze 
kraje na świcie też to deklarują. No, może z pewnymi 
patologicznymi wyjątkami w niektórych obszarach, 
gdzie kraje zamieniły się w zagłębia kształcące leka-
rzy. Ale nie zawsze oznacza to, że wszyscy są z tego 
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(senator K. Radziwiłł) mi siłami tych umiejętności praktycznych nie będzie 
mógł nauczać. To jest oczywiste, ale wiele uczelni, 
w tym także tych tradycyjnych uczelni medycznych, 
korzysta z klinik, jak to się mówi, na bazie obcej, 
czyli po prostu współpracuje z innymi instytucjami. 
Pan minister słusznie zauważył, że w Warszawie jest 
kilka takich szpitali, które są kliniczne, a nie należą 
do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Są to 
np. Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital 
Kliniczny MSWiA, centrum kształcenia podyplo-
mowego lekarzy itd., itd. Tak że można powiedzieć, 
że jest bardzo dużo takich… I wiemy o tym, że 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego już 
w tej chwili jest na zaawansowanym etapie podpisy-
wania porozumień w tym zakresie. Zresztą trzeba też 
powiedzieć, że nie od zajęć w szpitalach rozpoczyna 
się kształcenie lekarzy, bo przez pierwsze 2 lata w za-
sadzie zajęcia odbywają się poza klinikami.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas minął.)

Już kończę, tak jest, Panie Marszałku. No, muszę 
zareagować na kilka tez, które tutaj padły.

Kwestia felczerów. Felczerzy jeszcze gdzienie-
gdzie w krajach posowieckich są kształceni, ale to 
naprawdę nie jest kierunek, którym powinniśmy po-
dążać. Proces boloński nigdzie na świecie nie doty-
czy kształcenia lekarzy i myślę, że to bardzo dobrze. 
Zostawmy to tak, jak jest.

Czy studia lekarskie powinny pozostać ogólnoaka-
demickie? Oczywiście, że tak. Nie ma żadnej możli-
wości, żeby to były studia wyłącznie praktyczne, tak 
jak w niektórych zawodach medycznych.

I ostatnia kwestia. Pani senator tak naciskała, żeby 
się dowiedzieć, o jakie specjalności chodzi. Studia 
lekarskie to studia ogólne. Kończy się je z tytułem 
lekarza, a specjalizacja to domena kształcenia pody-
plomowego. Dopiero po ukończeniu stażu podyplo-
mowego lekarz rozpoczyna specjalizację. To nie jest 
domena uczelni, to się odbywa w zupełnie innym 
trybie. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Pan minister Radziwiłł wiele myśli mi zabrał, 

ale jeszcze trochę zostało i chciałbym się nimi po-
dzielić. Oczywiście, na temat wniosku Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie się wypo-
wiadała PKA i potem ministerstwo o tym zadecy-
duje. Niejasne było domaganie się tego wniosku. 

niesłychanie ważne. Warto przy okazji przypomnieć, 
że profesjonalizm lekarza to oczywiście wiedza, to na 
pewno umiejętności praktyczne, także umiejętności 
tzw. miękkie, czyli przede wszystkim umiejętność 
porozumiewania się z pacjentem, a to jest domena 
socjologii, psychologii, czyli dziedzin nauki o rodzi-
nie, dziedzin, które są rozwijane na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i wreszcie nie-
słychanie istotna jest etyka. Myślę, że pod tym wzglę-
dem uniwersytet z całą pewnością stanowi rękojmię 
tego, że nauczanie w tym obszarze, w tym zakresie 
będzie na odpowiednio wysokim poziomie.

Tutaj niektórzy dywagowali na temat katolickości 
tej uczelni. Szanowni Państwo, ja osobiście uważam, 
że… To w ogóle jest dla mnie dziwne pytanie, bo 
katolicyzm czy szerzej, chrześcijaństwo, to wartości, 
a medycyna bez wartości to jest jakiś ślepy zaułek. 
Ja sądzę, że mówienie już w tej chwili, kiedy nie 
rozpoczęto jeszcze kształcenia na wydziale lekar-
skim, o tym, że absolwenci będą musieli korzystać 
z klauzuli sumienia, to jakieś nieporozumienie. Co 
to jest skorzystanie z klauzuli sumienia? To jest od-
mowa wykonania czegoś, co jest sprzeczne z moim 
sumieniem. To prawo zgodnie z rozstrzygnięciem 
Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. jest prawem, 
które ma każdy – nie lekarz, nie aptekarz, nie pielę-
gniarka, nie urzędnik, ale wszyscy. Każdy człowiek 
ma takie prawo przysługujące wprost na podstawie 
konstytucji. I myślę, że powtarzane przez niektó-
rych… Nie chcę już tutaj wspominać, kto powiedział: 
sumienie pozostawiam przed wejściem do gabinetu, 
także do gabinetu lekarskiego. To po prostu nieporo-
zumienie. W przypadku medycyny nieporozumienie 
dramatycznie uderzające w prawo pacjenta do bycia 
leczonym przez lekarza, który jest profesjonalistą, ale 
także człowiekiem przestrzegającym jakichś warto-
ści, do których jest przywiązany. Będąc lekarzem, nie 
mam co do tego żadnych wątpliwości, że to jest jeden 
z najważniejszych aspektów bycia lekarzem. I tego 
pacjenci oczekują. A więc jeśli będzie uczelnia, na 
której nacisk na wartości będzie może jeszcze więk-
szy niż gdzie indziej – nie mówię, że gdzie indziej jest 
za mały, ale jeśli będzie jeszcze większy – to tylko 
lepiej, tylko się można z tego cieszyć.

Nie widzę najmniejszego powodu do tego, żeby 
widzieć lekarzy katolików, chociaż oczywiście nie 
tylko tacy tam się zdarzą – przecież nie będzie takiego 
wymagania – jako jakieś zagrożenie dla kogokolwiek, 
bo oni będą szansą. Będą szansą dla tych pacjentów, 
którzy potrzebują po prostu drugiego człowieka, nie 
tylko zimnego technika, ale także drugiego człowieka 
– a w medycynie to jest bardzo częsta sytuacja. A za-
tem gorąco popieram ten projekt, bo uważam, że dzię-
ki… No, tu była mowa o tym, że uniwersytet własny-
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(senator K. Wiatr) są dwie różne sprawy. Pan senator powiedział, że nie 
był indoktrynowany na KUL. No, proszę państwa, 
uczelnia wyższa to nie pralnia mózgów, to nie ja-
kaś sekta. Ja bardzo przepraszam, ale miałem okazję 
parokrotnie rozmawiać z ks. kard. Grocholewskim, 
który przez wiele lat był ministrem edukacji w rządzie 
watykańskim, był szefem dykasterii do spraw wycho-
wania, i on wielokrotnie mówił o licznych szkołach 
i uczelniach katolickich na świecie i mówił o tym, że 
w bardzo wielu tych uczelniach studiują osoby zupeł-
nie innych wyznań. Często jest nawet tak, że głowa 
państwa z Bliskiego Wschodu kieruje swoje dzieci na 
uczelnię katolicką, bo wie, że ona jest najlepsza. I to 
jest mądrość Stolicy Apostolskiej, że takie działania 
prowadzi.

Pan minister Radziwiłł już trochę mówił o tym, 
że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
jest nowoczesną uczelnią czy pełnowymiarową. Nie 
wiem, jakich słów tu użyć, ale pan minister mówił 
o szerokich horyzontach, o badaniach podstawowych, 
nie tylko humanistycznych. To jest bardzo ważne. Ja 
nawet taką myśl tu zapisałem, że może dla niektórych 
jest zbyt nowoczesną uczelnią. Tak więc ja bym rze-
czywiście tego się nie bał.

Powiedziałbym, że w trakcie tych pytań magni-
ficencja, rektor, ksiądz rektor mówił o tym, że mają 
podpisane liczne umowy z klinikami, że to są kli-
niki oceniane w kategoriach A+, A i B+, czyli to są 
bardzo wysokie kategorie. Dużo mówił o umiędzy-
narodowieniu, o umowach o współpracy z Gemelli, 
z Lugano, z Navarrą. Mówił też dużo, aczkolwiek na 
pytania już trochę brakło czasu, o nowoczesnych tech-
nologiach informatycznych, o sztucznej inteligencji, 
w szczególności o planach wprowadzenia być może 
pewnego novum w tym obszarze, jeśli chodzi o nauki 
medyczne w Polsce, czyli medycyny cyfrowej, o wir-
tualnym centrum anatomii – ja muszę powiedzieć, że 
część tych kadr informatycznych, które są przygoto-
wywane dla tej medycyny, mam przyjemność znać, 
nawet dzisiaj uczestniczyłem w spotkaniu z tymi oso-
bami – o zaawansowanych metodach telemedycznych. 
Tak że ten obszar jest dość rozległy.

Ale o ile dotychczas ze wszystkim się zgadzałem, 
o tyle z jednym się nie zgodzę. Ten zapis ustawy ma 
jednak pewien mankament. I tutaj chciałbym poprzeć 
pana ministra, ponieważ zapis ustawy – to jest nowe-
lizacja sprzed półtora roku bodajże – mówi: „studiów 
o profilu ogólnoakademickim na określonym kierun-
ku i poziomie kształcenia, jeżeli prowadzone na tym 
kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia”… 
No, Panie Ministrze, nie ma na studiach lekarskich 
pierwszego i drugiego stopnia, więc ten zapis…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Jest pielęgniarstwo 
i położnictwo.)

No tak, ale mówimy o lekarskich. Ten zapis jest 
jakby martwy i tutaj jest to otwarcie pewnej bloka-

Mówiliśmy o tym. Ja pozwoliłem sobie z ław, pomi-
mo upomnień pana marszałka, powiedzieć o tym, 
że to była inicjatywa poselska, a inicjatywa poselska 
nie wymaga takich dokumentów. W związku z tym 
pan minister był w dość trudnej sytuacji, aczkolwiek 
na początku swojego wystąpienia powiedział, że ten 
wniosek był okazywany w trakcie prac – okazywany, 
a nie złożony w formie urzędowej. To są dwie różne 
rzeczy. Pan minister Radziwiłł powiedział, że popiera 
tę inicjatywę, i to zdanie jest dla mnie ważne.

Myśmy dzisiaj odbyli posiedzenie Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, która bardzo wnikliwie przesłu-
chała księdza rektora, zadając szereg istotnych pytań. 
Pytał nieobecny tu pan senator Wach, pytała moja 
osoba, pan senator Zając to już raczej tylko chwalił, 
ale to wszystko się odbyło.

Muszę powiedzieć, że pierwszym powodem, dla 
którego zdecydowałem się zabrać głos, jest to sfor-
mułowanie pani senator o narzucaniu klauzuli su-
mienia. Pan minister już trochę o tym powiedział, 
jednak chciałbym się nad tym zatrzymać, ponieważ 
mam taką słabość, że jak ktoś w mojej obecności 
coś mówi, a ja się z tym nie zgadzam, to reaguję. 
Może dlatego nie zawsze jestem tutaj obecny. Otóż 
sformułowanie „narzucanie klauzuli sumienia” jest 
sformułowaniem wewnętrznie sprzecznym, ponieważ 
sumienie… No, każdy je ma, zazwyczaj każdy je ma. 
Sumienia są bardzo różne, nie zawsze są używane, 
ale stosowanie klauzuli sumienia i jej zakres zależy 
od osoby. Nie może być tak, że uniwersytet, inna 
osoba czy inna instytucja nakaże komuś stosować 
klauzulę sumienia. Może mu nakazać zachowywać 
się w określony sposób, ale to są dwie różne rzeczy. 
„Narzucanie klauzuli sumienia” jest sformułowaniem 
wewnętrznie sprzecznym i chciałbym to jednoznacz-
nie powiedzieć. Może jakiś dłuższy wywód popełnię 
w kolejnych 5 minutach, jeśli pani senator się do tego 
odniesie. Uczelnia może co najwyżej promować pew-
ne wartości. Ale zwróćmy uwagę na to, że student 
pierwszego roku to jest dorosły człowiek. To nie jest 
dziecię w przedszkolu czy 6-latek, który idzie do 
szkoły wcześniej – bo tak mu kazano, bo tak inżynie-
ria społeczna nakazała, żeby go już jako 6-latka tam 
łamać – tylko to są dorośli ludzie. Więc absolutnie 
nie ma tutaj wątpliwości. 

Muszę powiedzieć, że padło też drugie sformu-
łowanie, i to pana senatora sprawozdawcy, „ekstre-
malne poglądy katolickie”. Panie Senatorze, ja nie 
wiem, co to są „ekstremalne poglądy katolickie”. No, 
to jest daleko idąca co najmniej niezręczność. Nie 
można tak się wypowiadać. Przecież katolicyzm nie 
jest ideologią, mamy katechizm, wiemy, o co cho-
dzi. Są oczywiście różne poziomy emocji, są różne 
poziomy utożsamiania się z tymi wartościami, ale to 
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(senator K. Wiatr) im zawodzie, to prawda. Tak że trzeba to odróżniać. 
A bezrobocia praktycznie nie mamy, bo to, które jest 
w Polsce, to już jest taki, powiedziałabym, higienicz-
ny poziom bezrobocia, który po prostu powinien być. 
To jest jedna uwaga.

Z kolei uważam, że to, co mówiliście państwo 
o wartościach, o etyce, o chrześcijańskiej uczelni… 
Właściwie to się z tym zgadzam, zwłaszcza że mam 
takie wrażenie, że z etyką lekarską w Polsce w ogó-
le od lat coś złego się dzieje. Mamy takie wrażenie, 
jakby coś złego się działo. Nie wiem, czy to jest 
tylko moje wrażenie, czy robi się jakieś badania 
na ten temat. Ale coś jest nie tak, bo słyszymy 
o różnych przypadkach znieczulicy lekarzy, nie-
przyjmowania, odsyłania, zostawiania pacjentów 
pod szpitalem itd., itd. No, jakieś zimne przepisy 
to jedno, jednak człowiek, etyka itd. – no, to musi 
budzić zaniepokojenie.

Następna sprawa to brak lekarzy. Ja się zgadzam, 
że w takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili na rynku 
lekarskim, to jest bardzo ważna sprawa. Ale przy-
pominam też, że ważne jest to, żeby ci lekarze nie 
wyjeżdżali z kraju po ukończeniu studiów. Mieliśmy 
niedawno protesty, w zasadzie cały czas mamy trudną 
sytuację. Rozwiązanie tego nie tkwi tutaj w liczbie 
studentów, ale też w kwestii zarobków dla tych mło-
dych rezydentów itd. I to o tym musimy pamiętać.

Na koniec jeszcze parę słów do pana ministra 
Radziwiłła, bo pana wypowiedź zabrzmiała dosyć 
ideologicznie. Ja już jestem jakby do tego przyzwy-
czajona, bo słucham pana od czasu do czasu i wiem, 
że pan lubi podkreślać swoje wartości, swoją wia-
rę itd. Notabene ja jestem osobą wierzącą, ale nie 
uważam, żeby to był temat na posiedzenie Senatu. 
Chciałabym jednak tylko zaprotestować przeciwko 
pewnemu sposobowi rozumowania. Chcę powie-
dzieć, że niewierzący albo niekatolicy też mogą się 
kierować pewnymi wartościami, a katolik może się 
nie kierować wartościami. I niestety tak jest, są ta-
kie przykłady. Proszę zwrócić na to uwagę, Panie 
Ministrze, bo pan przypisuje pewne wartości tylko 
wierze katolickiej. Tak nie jest i o tym… Powinien 
pan znać naukę Kościoła; nauka Kościoła też nie 
mówi, że wartości są związane tylko z wiarą ka-
tolicką. Zapewniam pana, że zimnym technikiem 
może być osoba niewierząca, ale może być to też 
katolik. Z takimi przypadkami też można się spo-
tkać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Radziwiłł chce zabrać głos? W jakim 

trybie? Sprostowania czy…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Sprostowania.)
Sprostowania. Proszę bardzo.

dy. Ja rozumiem, że powinniśmy się zastanowić nad 
szerszą nowelizacją, ale ponieważ w Sejmie jest na 
ukończeniu ustawa 2.0, więc rozumiem, że w tej chwi-
li mamy incydentalny problem, który trzeba w jakiś 
sposób rozwiązać. Była szerzej mowa o tym, że jakby 
sprowadzono to do poziomu akademickiego itd. Nie 
chcę tego szerzej rozwijać. 

Padły pytania o proces boloński. No, proszę pań-
stwa, to są pewne przesądy. Ja muszę powiedzieć, 
że jako przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu w Senacie organizowałem konferencje na te-
mat procesu bolońskiego. My znamy proces boloński 
tylko z tego, że jest pierwszy i drugi stopień. A proces 
boloński to 7 kierunków intensywnych, bo tam jest 
umiędzynarodowienie, jest jakość, mobilność, ekwi-
walentność kształcenia itd., itd.. Tak więc patrzmy na 
całość. A poza tym jest też tak, że w różnych krajach 
Europy stosowalność procesu bolońskiego jest różna, 
dlatego zachowajmy tutaj mądrość i miejmy pewną 
wiedzę.

Trzeba podkreślić, że polska edukacja medyczna 
jest na najwyższym poziomie światowym. Trzeba 
powiedzieć, że to jest jedyny kierunek w Polsce, 
który ma akredytację amerykańską. Właśnie minęło 
5 lat i mamy teraz przedłużoną tę akredytację na 
kolejne 5 lat. Studenci ze Stanów Zjednoczonych 
przyjeżdżają tutaj, żeby się kształcić. Myślę, że te 
komisje, w których zasiadają tutaj profesorowie 
kierunków medycznych na najwyższym poziomie, 
ocenią ten wniosek i zdecydują. I myślę, że należy 
podziękować uczelniom medycznym za ich wysiłek, 
za trudne i długie studia, które obciążają i studen-
tów, i profesorów, oraz liczyć na to, że te rozwią-
zania, o których dzisiaj mówimy, przyniosą owoce. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przede wszystkim chciałabym podziękować za te 

wyczerpujące odpowiedzi, zwłaszcza pana ministra 
Radziwiłła i przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, 
bo ja nie jestem tutaj specjalistką. Państwo też nie 
zawsze macie tutaj… No, padła jakaś uwaga o kie-
runkach humanistycznych. Chciałabym powiedzieć, 
że kierunki humanistyczne zazwyczaj nie kształcą 
bezrobotnych. Wcale tak nie jest, ci ludzie bardzo 
łatwo znajdują pracę. Są przygotowani też ze względu 
na dosyć szerokie horyzonty i niewąską specjalizację, 
a więc znajdują pracę. Niestety, nie zawsze w swo-
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mercyjne. Ta ustawa, ta nowelizacja przedstawia 
warunki, na jakich to może być realizowane. 
Określa też schemat tego, w jaki sposób to będzie 
realizowane. Mówi o tzw. węźle krajowym, który 
będzie sposobem identyfikacji elektronicznej. Do 
tego węzła będą przyłączone zarówno systemy 
identyfikacji elektronicznej, jak i systemy tele-
informatyczne. Z tym węzłem będzie również 
połączony węzeł transgraniczny. Ten węzeł trans-
graniczny będzie służył osobom, które chciałyby 
się spoza naszego kraju zalogować, skorzystać 
również z tego rodzaju usług. Poza tym ta ustawa 
umożliwia wprowadzenie aplikacji dla obywatela, 
przez które moglibyśmy korzystać z tych mUsług, 
a także stwarza ramy, podstawy prawne do tego, 
by, gdy taka aplikacja już będzie gotowa, można 
było z niej skorzystać. To są główne elementy, 
które zawiera ta nowelizacja.

Przedwczoraj na posiedzeniu komisji pan minister 
omówił zmiany, które ustawa niesie ze sobą, taki był 
początek posiedzenia połączonych komisji. Następnie 
pani legislator przedstawiła propozycje poprawek. Te 
propozycje były zawarte w 5 punktach. To jest ważne, 
że w 5 punktach, bo tych propozycji poprawek było 
właściwie 6, ponieważ pierwszy punkt składał się 
z 2 podpunktów.

Następnie w dyskusji wzięło udział 3 senatorów. 
Pan senator Zientarski pytał nie tyle o ustawę, ile 
o przebieg prac legislacyjnych, a konkretnie o głoso-
wanie związane z tą ustawą. Ja zadałem kilka pytań 
odnośnie do szczegółów organizacyjno-technicznych 
dotyczących tej ustawy. Pan senator Florek przejął 
poprawki zaproponowane przez panią legislator. I tak 
jak powiedziałem, one były w 5 punktach, ale pkt 1 
zawierał 2 propozycje poprawek. Zostały one podda-
ne pod głosowanie, wszystkie zostały zaakceptowane 
jednogłośnie. Później przeszliśmy do głosowania nad 
ustawą. 8 senatorów było za przyjęciem tej ustawy, 
nikt nie był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.

Połączone komisje zwracają się do Wysokiej Izby 
o przyjęcie tej ustawy wraz z przyjętymi poprawka-
mi. Dziękuję, 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 zgłasza.

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

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

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, ja oczywiście nie powiedzia-

łem niczego takiego, co w moje usta wkładała pani 
senator. Nie mam żadnych wątpliwości, że po to, żeby 
być dobrym lekarzem, trzeba być dobrym człowie-
kiem, a żeby być dobrym człowiekiem, to trzeba 
przestrzegać wartości – tylko tyle i aż tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: W tej sytuacji, Panie 
Marszałku, możemy już iść do domu.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Jeszcze jedna usta-
wa.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: A, jeszcze jedna usta-
wa.)

Ogłaszam 5-minutową przerwę w obradach.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 56  

do godziny 19 minut 01)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elek-
tronicznej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 867, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 867 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Połączone komisje, Komisja Infrastruktury oraz 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, zajęły się omówieniem przedstawionej 
nowelizacji w dniu 26 czerwca br.

Co zawiera ta nowelizacja? Ma ona zwiększyć 
i zabezpieczyć, i ułatwić nam korzystanie z mU-
sług. To rzecz pierwsza. Poza tym rozszerza moż-
liwości podmiotów, które będą świadczyły takowe 
usługi. Do tej pory były to podmioty publiczne, 
a teraz będą to mogły być również podmioty ko-
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(wicemarszałek M. Seweryński) – jeszcze raz powiem: gwarantowane przez państwo, 
aczkolwiek nie wystawiane przez państwo – będą 
prawdopodobnie w ciągu roku od dnia wejścia ustawy 
możliwe do użycia, do założenia sobie przez kilkana-
ście milionów obywateli, którzy są użytkownikami 
bankowości elektronicznej.

Jaka jest różnica między profilem zaufanym a środ-
kiem identyfikacji elektronicznej bankowym? Przede 
wszystkim taka, że środek państwowy, publiczny, czyli 
profil zaufany, może być używany tylko w administra-
cji, w usługach administracji, natomiast systemy ko-
mercyjne poprzez integrację z tzw. węzłem krajowym, 
czyli takim rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, 
będą mogły… Będziemy mogli tym środkiem identyfi-
kacji komercyjnej uwierzytelniać się w administracji, 
ale także w usługach komercyjnych. Tym samym, ma-
jąc jeden środek identyfikacji – my go niepoprawnie, 
aczkolwiek w celach pewnego wyjaśnienia sytuacji, 
nazywamy jednym loginem – tym środkiem identy-
fikacji będziemy mogli uwierzytelniać się zarówno 
w administracji, jak i w usługach komercyjnych, czyli 
np. robić zakupy w sklepie internetowym.

Jak to praktycznie wygląda? Praktycznie to wyglą-
da tak, że dzisiaj musimy się zarejestrować w syste-
mie, podawać swoje dane itd. Weryfikacja następuje 
np. poprzez zapłacenie kartą płatniczą, co utrudnia 
funkcjonowanie nam jako obywatelom, a w przy-
padku małych podmiotów, które prowadzą handel 
internetowy, praktycznie uniemożliwia stosowanie 
rożnego rodzaju technik promocyjnych, marketingo-
wych, bo nie ma pewności, kto jest po drugiej stronie, 
do momentu, w którym ten ktoś nie wykona przelewu. 
To też jest taki element rozwijający biznes.

Chcę też powiedzieć, że ten węzeł… Skoro już to 
tłumaczę, to chcę powiedzieć, że to będzie działało 
w ten sposób… Jednym z komponentów systemu, 
który modelujemy, jest tzw. węzeł transgraniczny. 
Jest to rozwiązanie, które pozwala osobom identy-
fikującym się przy użyciu środków elektronicznych 
wydanych w innych państwach Unii Europejskiej 
korzystać z usług administracji w Polsce, a obywa-
telom polskim pozwoli na korzystanie z takich usług 
w innych państwach Unii Europejskiej.

Jaką ma to jeszcze zaletę i wadę? Patrzę na pana 
ministra Radziwiłła i chcę powiedzieć, że powszech-
ność środków identyfikacji jest jednym z kluczowych 
elementów przy modernizacji i informatyzacji służby 
zdrowia. To będzie dawało pewność, potwierdzenie, 
że dane świadczenie miało miejsce w systemie służby 
zdrowia. Pozwoli to także – mówię o środkach iden-
tyfikacji elektronicznej i usługach on-line – korzystać 
z takich usług jak chociażby zdalne rejestrowanie 
się czy e-rejestracja w systemach służby zdrowia. 
Możliwe będzie także wchodzenie na indywidualne 
konto pacjenta i posiadanie dostępu do pełnej historii 
oraz wszystkich danych.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Marek 
Zagórski, chciałby zabrać głos?

(Minister Cyfryzacji Marek Zagórski: 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…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Grodzki się zgłasza.)
Proszę bardzo, pan senator.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam krótkie pytanie praktycz-

ne. Miałem takie pytanie od swoich wyborców z małej 
miejscowości. Nie ulega wątpliwości, że ustawa jest 
pożyteczna, że nie unikniemy elektronizacji itd. Są 
rozpisane daty wchodzenia w życie poszczególnych 
punktów, ale gdyby pan mógł odpowiedzieć, kiedy 
to, że tak powiem, trafi pod strzechy, tak że cały kraj 
będzie pokryty tym rozproszonym systemem, o któ-
rym jest mowa w ustawie…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę odpowiedzieć na pytanie 

pana senatora Grodzkiego.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Panie Marszałku, Państwo Senatorowie, prawdo-

podobnie mówimy o 2 różnych kwestiach. Ustawa 
przede wszystkim wprowadza nowy model cyfrowej 
tożsamości, który pozwala z kolei na wystawianie 
środków identyfikacji elektronicznej, czyli naszej 
cyfrowej tożsamości, nie tylko przez państwo, ale 
także przez inne podmioty. Państwo w tej chwili jest 
wystawcą środka, który się nazywa: profil zaufany. 
Użytkownikami tego środka jest 1 milion 800 tysię-
cy obywateli. Tą ustawą wprowadzamy możliwość 
kreowania systemów identyfikacji elektronicznej pod 
nadzorem państwa przez inne podmioty. Zakładamy, 
że w grupie podmiotów, które w pierwszej kolejności 
będą chciały to zrobić… No, zakładamy, ale może-
my mieć nawet pewność, że będą to banki razem 
z Krajową Izbą Rozliczeniową, bo takie rozmowy 
prowadzimy. To pozwoli na łatwiejszy, powszech-
niejszy system dystrybucji i zakładania tych środków 
z uwagi na to, że banki będą tym bardziej zaintereso-
wane. Tym samym środki identyfikacji elektronicznej 
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(minister M. Zagórski) Innym elementem jest dołączanie do węzła kra-
jowego różnych platform publicznych, ewentualnie 
węzłów komercyjnych. Ten proces jest zaplanowany 
zgodnie z ustawą. Proszę mnie teraz zwolnić z ko-
nieczności… Mogę oczywiście zerknąć. Nie pamię-
tam tego dokładnie, a nie chcę nic przekręcić. Co do 
zasady rok 2020 jest tutaj granicą. Później wszyst-
kie wskazane systemy powinny być przyłączone. 
Kolejność jest tam przewidziana.

Środki identyfikacji będą to wszystko ułatwiać. To 
przyłączanie jest ważne, bo już dzisiaj w większości 
systemów państwowych możemy się identyfikować, 
jak pan senator powiedział, po pierwsze, przy wyko-
rzystaniu profilu zaufanego… Nie wszystkie systemy 
to respektują i działa to wybiórczo. Jak chcemy zło-
żyć deklarację podatkową, to niektóre e-deklaracje 
możemy podpisać, wykorzystując profil zaufany, 
a niektórych nie możemy. To powoli… To wszystko 
będzie podlegało procesowi integracji. Mamy na-
dzieję, że ten proces będzie postępował szybciej, bo 
ważne w tym wszystkim jest to… To jest trochę takie 
sprzężenie zwrotne i taka współzależność – jeżeli 
jest mało użytkowników, mało osób, które posiadają 
środek identyfikacji, jakim jest profil zaufany… Jest 
ich mało m.in. dlatego, że nie ma wystarczająco doj-
rzałych, atrakcyjnych e-usług w administracji. Ale 
z drugiej strony jest też tak, że jeśli podmioty, któ-
re mają obowiązek wprowadzać te usługi, nie mają 
presji w postaci kilkunastu milionów użytkowników, 
którzy by tego chcieli, to ten proces jest po prostu 
spowalniany. Ten mechanizm… Niezależnie od tego, 
że przewidujemy wynikającą z ustawy procedurę in-
tegrowania się z węzłem krajowym, zakładamy, że to 
przyspieszy ten proces integracji. Mamy nadzieję, że 
to też… To samo w sobie nie jest trudne. Założenie 
profilu zaufanego za pośrednictwem konta w banko-
wości elektronicznej jest dzisiaj procesem łatwym 
nawet dla 60-latka czy mającego więcej lat, ale to 
zawsze związane jest z pewnymi obawami. Mówiąc 
szczerze, jeżeli mam do załatwienia poprzez profil 
zaufany tylko jedną sprawę w roku, to jest to dla mnie 
mało atrakcyjne. Prawda? Ale oczywiście zachęcamy 
do tego, żeby to robić powszechnie i masowo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Dołożę troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu. Otóż 
ja jestem przeciwnikiem przekazywania przez pań-
stwo kompetencji, czyli zarówno obowiązków, jak 
i uprawnień, sektorowi prywatnemu w sposób, na-
zwałbym to, bezrefleksyjny. Tak według mnie było… 

Elementem tego systemu – mówię już o całej kom-
pozycji – będzie także e-dowód z warstwą elektro-
niczną.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator chce o coś dopytać. Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
To brzmi fantastycznie i oby się ziściło. Mam 

jednak pytanie. Opieram się na własnym doświad-
czeniu. Z racji zawodu musiałem zarejestrować się 
w systemie monitorowania kształcenia w medycynie, 
w SMK. Nie jest to łatwe dla 60-latka, nawet takie-
go z tytułami. Niektórzy koledzy po prostu z tego 
rezygnowali.

Pytanie. To będzie miało sens, jeżeli będzie po-
wszechne. Prawda? Jak pan minister szacuje? Kiedy 
to rzeczywiście stanie się powszechne i na tyle, jak 
to się mówi, user-friendly, żeby wszyscy obywatele… 
Bo tak, powiedziałbym, patchworkowo to my z części 
tych rzeczy korzystamy. Płacimy kartą, płacimy tele-
fonem, gdzieś się logujemy. Ale to wszystko jest rze-
czywiście jakieś takie niepozbierane. To jest projekt, 
który przynajmniej w teorii wydaje się niezwykle 
obiecujący. Kiedy on będzie powszechny? Jak pan 
minister to ocenia?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Jeśli chodzi o środki identyfikacji, które są waż-

nym, kluczowym elementem, to zakładam, że ta po-
wszechność, wskutek tego, że będzie nowy wystawca, 
powinna pojawić się po około roku. Ustawa, jeżeli 
wszystko pójdzie dobrze, powinna wejść w życie na 
przełomie sierpnia i września. Wtedy rozpoczniemy 
procedurę akredytowania systemów identyfikacji, 
co pewnie trochę potrwa. Prace po stronie Krajowej 
Izby Rozliczeniowej są jednak tak zaawansowane, 
że w momencie, kiedy wszystkie formalne kwestie 
będą załatwione, rozwiązania techniczne powinny, 
że tak powiem, za nimi podążyć. To samo dotyczy 
węzła krajowego, za który odpowiada ministerstwo. 
Od dawna zresztą prowadzimy współpracę z Krajową 
Izbą Rozliczeniową. Dzięki tej współpracy możliwe 
było składanie drogą elektroniczną wniosków o 500+. 
A więc technicznie to wszystko będzie możliwe.
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(senator J. Czerwiński) dotyczy to nie tylko banków. Mamy wiele mecha-
nizmów dotyczących tego, komu będziemy dawa-
li takie uprawnienia, mechanizmów kontrolnych, 
sprawdzających. Na ostatnim etapie prac nad ustawą 
wprowadziliśmy jeszcze dodatkowe elementy, które 
umożliwiają kontrolę, sprawdzenie, weryfikację pod-
miotów kontrolujących podmioty ubiegające się ewen-
tualnie o wydawanie… o tworzenie takiego systemu. 
Ażeby taki podmiot w ogóle mógł się o to ubiegać, 
będzie potrzebna akceptacja Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. To po pierwsze.

Po drugie, mimo że mówimy o tożsamości cyfro-
wej itd., to na żadnym etapie państwo nie przekazuje 
tym podmiotom danych obywateli, dlatego że wy-
stawca środka identyfikacji będzie mógł to robić tylko 
na bazie danych, które już sam wcześniej pozyskał, 
które obywatel mu wcześniej dał. Tak jest zresztą 
w przypadku banków. Przy programie 500+, przy 
zakładaniu profilu zaufanego jedyną rzeczą, którą 
robimy, jest potwierdzenie, czy dane, które ma bank, 
przede wszystkim numer PESEL pobrany wcześniej 
od obywatela, który założył konto, bo takie dane musi 
bank pobierać… Numer PESEL, imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, data urodzenia to podstawowe 
dane, podstawowy zestaw informacji o obywatelu. 
Jedyne, co się dzieje w tym procesie, to potwierdze-
nie, że to się zgadza. My to nazywamy strzałem do 
PESEL-a. Sprawdzamy, czy aby wszystko jest w po-
rządku. Jeżeli nie jest w porządku, to nie ma możli-
wości założenia ani zweryfikowania. Czyli wystawcy 
środków identyfikacji będą dysponowali tylko tymi 
danymi, które obywatele sami dobrowolnie im udo-
stępnią. Jednocześnie będzie duża kontrola ze strony 
państwa, bo nie każdy będzie mógł sobie taki system 
założyć i środki identyfikacji wystawiać. I to jest jed-
na, zasadnicza część odpowiedzi na pańskie pytanie.

My rzeczywiście koncentrujemy się na admini-
stracji. Są oczywiście poślizgi w wielu sprawach. 
Długo by dyskutować, z czego one wynikały, ale nie 
jest tak, jak pan senator mówi, że obywatele się zrazili 
np. CEPiK-iem, bo à propos CEPiK chcę powiedzieć 
– będę go teraz bronił, chociaż byłem krytykiem tego, 
jak go wdrażano, i sam musiałem kilka miesięcy po-
święcić na to, żeby on był stabilny – że ten niedziała-
jący w powszechnym przekonaniu CEPiK pozwolił na 
zarejestrowanie w tym samym okresie, rok do roku, 
od stycznia do maja, pół miliona samochodów więcej. 
W tym roku zarejestrowaliśmy 2 miliony 800 tysięcy, 
a w poprzednim roku – 2 miliony 300 tysięcy. To 
po pierwsze. Po drugie, pozwolił nam na przyjęcie 
takich rozwiązań, jak brak konieczności posiadania 
przy sobie dowodu rejestracyjnego czy ubezpieczenia 
OC. Za chwilę będziemy…

(Senator Jerzy Czerwiński: Odsunięte w czasie.)
Nie odsunięte w czasie. Zgodnie z ustawą, któ-

rą także Wysoka Izba przyjęła, opracowany został 

Oczywiście nic się wtedy nie stało, ale początki tego 
zaobserwowaliśmy już przy programie 500+. Można 
było elektronicznie zawnioskować o pieniądze z tego 
programu także przy pomocy sieci bankowej. I coraz 
częściej obserwujemy, że państwo przekazuje swoje 
prerogatywy do, nazwijmy to ogólnie, systemu ban-
kowego. Pamiętajmy, że system bankowy jest syste-
mem prywatnym – tam nie ma podległości służbo-
wej. System bankowy ciągle opiera się na pewnego 
rodzaju dobrowolności, tak bym to określił, zarów-
no użytkownika w stosunku do banku, jak i banku 
w stosunku do użytkownika. Bank nie ma obligo np. 
założenia konta dla użytkownika. Zgadzamy się co 
do tego, prawda?

I teraz z jednej strony państwo przekazuje swoje, 
tak jak powiedziałem, uprawnienia do banków, jak-
by odżegnuje się od tego, mówiąc: wy to załatwcie, 
bo wy już pewnie poczyniliście jakieś działania, bo 
jest elektroniczny system usług bankowych, który 
dobrze działa – znacie się na tym, więc zajmijcie się 
tym. A z drugiej strony to samo państwo nie robi 
tego, za co odpowiada, nie robi tego dobrze. Poślizg 
przy wprowadzeniu systemu e-recept… E-recepta, 
tak? Dobrze mówię? Pan doktor ewentualnie mnie 
poprawi…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę zmierzać do pytania.)

Już właśnie konkluduję. Dalej: CEPIK 2.0… No, 
jednoznacznie zniechęcił do elektronicznego systemu 
ogólnopolskiego. Już nie mówię o tym, co się dzieje 
przy przekazywaniu dokumentów do sądów i powro-
cie tych dokumentów w wersji elektronicznej. Pytanie 
jest takie: czy my idziemy w dobrym kierunku? Czy 
nie powinniśmy się skoncentrować na tym, na czym 
nam powinno najbardziej zależeć, czyli informatyza-
cji administracji, przede wszystkim administracji, bo 
to ona powinna ciągnąć resztę, a nie cedować nasze 
uprawnienia – „nasze” czyli państwowe – na pod-
mioty prywatne do pewnego stopnia niesterowalne?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Cyfryzacji  
Marek Zagórski:
Panie Senatorze, to jest bardzo interesujący wą-

tek. My prowadziliśmy dyskusję w rządzie na ten 
temat i były takie obawy, o których pan senator 
mówi. To jest oczywiście dylemat, na ile państwo 
powinno współpracować i kooperować z biznesem 
w obsłudze obywateli, a na ile powinno zachowywać 
pewne funkcje tylko i wyłącznie dla siebie. W tym 
przypadku chcę pana uspokoić. Przede wszystkim 
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(minister M. Zagórski) w sprzęt, również dopasowania procedur, które są 
w urzędach. To też jest bardzo istotne, bo jeśli zmieni 
się system, zmieni się procedura, a nie zostanie dopa-
sowana struktura organizacyjna urzędu, to też to nie 
będzie działało. Tak że staramy się mieć to wszystko 
na uwadze i zachować kontrolę. Tak jak mówię, na 
ostatnim etapie dołożyliśmy jeszcze parę rozwiązań, 
które tę kontrolę wzmocnią. No, w niektórych obsza-
rach powinniśmy współpracować także z biznesem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma więcej pytań.
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.

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poświę-
cone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na sześć-
dziesiątym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się 29 czerwca, 
w piątek, o godzinie 8.30 w sali nr 176.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych 
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, 
druk senacki nr 840, odbędzie się jutro, 29 czerwca, 
o godzinie 8.45 w sali nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę w obradach do jutra, do go-

dziny 9.00.

mechanizm, który upoważniał ministra cyfryzacji, 
po uzgodnieniach, do wydania komunikatu, i musi-
my jeszcze poczekać 3 miesiące po to, żeby wszyscy 
dobrze przygotowali się do tych różnych rozwiązań. 
Mogę powiedzieć niejako nieoficjalnie, bo oficjalnie 
to się zdarzy jutro, że jutro podpiszę taki komunikat 
i od 1 października nie trzeba będzie wozić przy sobie 
tych dokumentów.

To jest tylko ułamek tych możliwości, które dają 
te systemy. I ta masa krytyczna, która jest… Abyśmy 
mogli mówić o definitywnym przyspieszeniu, to – 
jak powiedziałem – musimy także wywrzeć trochę 
presji na różnych wystawców usług. Bo to nie jest 
tak, że tylko Ministerstwo Cyfryzacji generuje usługi 
w administracji, robi to wiele ministerstw. Niektóre 
robią to dużo lepiej niż Ministerstwo Cyfryzacji, nie 
wszystkie. Powiedzmy, że minister cyfryzacji jest za-
wsze na podium. W każdym razie są takie, w których 
te usługi są bardzo zaawansowane, ale są i takie, które 
tego nie robią, bo mówią, że nie ma potrzeby. Tak 
więc my chcemy taką potrzebę troszeczkę wymusić 
i doprowadzić stopniowo do integracji różnych usług 
oferowanych przez różne podmioty administracji. 
Cały ten proces jest zaplanowany.

Gdy mówimy o opóźnieniach – chcę to wyraźnie 
podkreślić – to w większości przypadków, nie we 
wszystkich, ale w większości przypadków wynikają 
one nie z tego, że coś zrobiono za wolno, tylko z tego, 
że ambitnie i z powodów często… Ładnie to brzmi, 
gdy mówimy, że system będzie gotowy za 2 lata, 
przy czym już na samym starcie, gdy uruchamia-
no pierwsze działanie, było wiadomo, że w 2 lata 
nie da się tego zrobić. Po prostu żaden system tak 
skomplikowany jak np. CEPiK… Nikt tak tego nie 
robi. Gdy banki budują swoje systemy, to budują je 
metodami ewolucyjnymi przez kilka lat i nikt nie 
ma żadnych pretensji o to, że tak się dzieje, bo tak 
się po prostu dzieje. Takich systemów nie buduje się 
w taki sposób, że się przynosi gotowe rozwiązanie 
i się je implementuje. Jeśli chodzi o jakieś mniejsze 
aplikacje, to owszem, tak. Ale duże systemy wyma-
gają czasu, wymagają przetestowania. Zresztą one 
wymagają nie tylko rozwiązań informatycznych, lecz 
także przeszkolenia urzędników, wyposażenia ich 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 27)



(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Dzień dobry.
(Senator Waldemar Sługocki: Dzień dobry.)
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punktu 

czterdziestego pierwszego, to jest do wyboru ławni-
ków Sądu Najwyższego. Po wysłuchaniu sprawozda-
nia komisji zostanie zarządzona przerwa. Po przerwie 
przystąpimy do rozpatrzenia punktu czterdziestego 
porządku obrad i głosowania nad nim, a następnie 
odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru ławników 
Sądu Najwyższego. Pozostałe głosowania odbędą się 
po rozpatrzeniu tych punktów.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego pierwszego porządku obrad: wybór ław-
ników Sądu Najwyższego.

Szanowni Państwo!
W dniu 24 maja 2018 r. upłynął termin zgłasza-

nia kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. 
Marszałek Senatu przekazał zgłoszenia kandyda-
tów wniesione w terminie oraz spełniające wymogi 
formalne do komendanta głównego Policji w celu 
zasięgnięcia informacji o kandydatach. Uzyskane od 
komendanta głównego Policji informacje o kandy-
datach wraz z dołączonymi dokumentami marsza-
łek Senatu w dniu 25 czerwca 2018 r. skierował do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja po zapoznaniu się z tymi informacjami oraz 
po przesłuchaniu kandydatów przygotowała listę 
kandydatów wraz z opiniami o nich w zakresie speł-
niania wymogów określonych w ustawie o Sądzie 
Najwyższym. Lista kandydatów na ławników Sądu 

Najwyższego oraz opinie o nich zawarte są w druku 
nr 878.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka, o zabranie głosu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące 
wyboru kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. 
Wcześniej jeszcze chciałbym przedstawić sprawoz-
danie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez 
dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 
Sądu Najwyższego.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia… stwierdzająca pozostawienie bez dalsze-
go biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu 
Najwyższego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwier-
dza pozostawienie…

(Głos z sali: Nie to sprawozdanie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie to spra-

wozdanie.)
Tamto, dotyczące wyboru ławników, tak?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
Dobrze.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w sprawie kandydatów na 
ławników Sądu Najwyższego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r., zgodnie 
z art. 96b ust. 4 Regulaminu Senatu, wskazuje kan-
dydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w ter-
minie i spełniają wymogi formalne: Mariusz Konrad 
Kolankowski, Józef Kowalski, Anna Kuć, Małgorzata 
Kuśmierczyk-Balcerek, Mirosław Zbigniew Lasota, 
Jacek Karol Leśniewski, Roman Adam Markiewicz, 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)
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(senator sprawozdawca Ł. Mikołajczyk) Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym zapytać o kryteria, które państwo 

stosowali w trakcie przesłuchań ławników, a szcze-
gólnie chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób 
osoba, która w ogóle nie stawiła się na przesłucha-
nie, znalazła się w gronie rekomendowanych przez 
komisję. Dziękuję.

(Głos z sali: Zwykły przekręt.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jedno pytanie zadał już pan sena-

tor Rybicki, nie będę go powtarzał, ale mam 2 pytania 
dodatkowe.

Pierwsze pytanie. Chodzi mi o panią Joannę, której 
kandydatura nie została pozytywnie zaopiniowana, 
chociaż były wątpliwości co do tego, czy moglibyśmy 
głosować tak, czy też inaczej na posiedzeniu komisji. 
Proszę powiedzieć, czy możemy do tej sprawy wrócić. 
Bo to była jedna z osób najlepiej przygotowanych 
i naprawdę niesamowicie spełniająca warunki, które 
nakłada ustawa, a do tego kobieta z pasją i z naprawdę 
dużą wiedzą.

I drugie pytanie: czy nie ma pan poczucia, że 
niektóre odpowiedzi osób rekomendowanych, zaopi-
niowanych pozytywnie, no, jednak obniżały poziom 
naszego wyobrażenia o ławnikach? Bo jeżeli ktoś 
mówi, że doczyta, nauczy się albo że idzie, żeby się 
nauczyć… No, to jednak nie przystoi tak się zacho-
wywać, kiedy chodzi o taką funkcję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo.
Na pierwsze pytanie, czy była analizowana przy-

czyna mniejszej liczby zgłoszeń, niż zakładano, 
odpowiadam: nie, nie była analizowana przyczyna 
mniejszej liczby zgłoszeń. Przesłuchanie dotyczyło 
tych osób, które się zgłosiły. Nie było również głosów 
dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jeżeli chodzi o pytanie drugie…
(Rozmowy na sali)

Marek Sławomir Molczyk, Agata Pawlak, Aleksander 
Stefan Popończyk, Bogusława Rutkowska, Wojciech 
Szczepka, Eliza Anna Szepeluk, Joanna Witkowska, 
Agnieszka Inga Zielonka.

Jednocześnie, w zakresie spełniania wymogów 
określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym, 
w oparciu o posiadane dokumenty oraz przepro-
wadzone przesłuchania, komisja pozytywnie opi-
niuje następujące kandydatury na ławników Sądu 
Najwyższego: Mariusza Konrada Kolankowskiego, 
Józefa Kowalskiego, Anny Kuć, Małgorzaty 
Kuśmierczyk-Balcerek, Jacka Karola Leśniewskiego, 
Romana Adama Markiewicza, Marka Sławomira 
Molczyka, Agaty Pawlak, Aleksandra Stefana 
Popończyka, Bogusławy Rutkowskiej, Wojciecha 
Szczepki, Elizy Anny Szepeluk, Agnieszki Ingi 
Zielonki.

Ponadto informuję, iż Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji negatywnie opiniuje kandy-
datury na ławników Sądu Najwyższego: Mirosława 
Zbigniewa Lasoty i Joanny Witkowskiej. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Sławomir Rybicki, bardzo proszę. 
Później Barbara Zdrojewska.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy pod-

czas prac komisji, podczas przesłuchań kandyda-
tów i w trakcie dyskusji analizowana była przy-
czyna, dla której, mimo że pierwszy sędzia Sądu 
Najwyższego wyznaczył pulę 36 miejsc na ław-
ników mających orzekać w Sądzie Najwyższym, 
zgłosiło się tylko kilkunastu kandydatów, a tylko 13 
zostało przez komisję zaakceptowanych jako speł-
niający kryteria, zresztą dość niskie kryteria. Czy 
jednym z powodów mogło być to, że według wielu 
opinii prawniczych ustawa o Sądzie Najwyższym 
jest niekonstytucyjna?

Marszałek Stanisław Karczewski:
I pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.
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(senator Ł. Mikołajczyk) I czy panu senatorowi… Czy podczas obrad ko-
misji była mowa o tym, że ławnicy, zgodnie z polską 
literaturą prawniczą, to są osoby, które przede wszyst-
kim mają mieć zdolność prawną, przede wszystkim 
mają być oczywiście niekarane, pełnoletnie itd., ale 
również mają kierować się poczuciem sprawiedliwo-
ści? To jest główna przesłanka do bycia ławnikiem, 
ponieważ ławnik…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, pan odpowiada na pytanie. Przepraszam, 
ale…)

Nie, ja zadaję pytanie, Panie Marszałku. (Wesołość 
na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Odnoszę wra-
żenie, że najpierw pan zadał pytanie, a teraz pan na 
nie odpowiada. I w trudnej sytuacji pan stawia sena-
tora.) (Wesołość na sali)

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Powtórzył to samo.)
Nie… Tylko dokończę swoją myśl. Czy po prostu 

jest to tzw. element uspołecznienia wymiaru spra-
wiedliwości?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Pani senator Jadwiga Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałabym, aby 

pan ujawnił nazwisko osoby, która się nie stawiła 
na przesłuchanie, pomimo tego, jak pan twierdzi, że 
nie jest to obowiązkowe. Zaufanie do dokumentów 
może być różne… Może ta pani przedstawiła niepełne 
dokumenty, podobnie jak pani, której kandydaturę 
zaopiniowano negatywnie. My mamy głosować nad 
tymi kandydaturami i chcielibyśmy mieć pełną wie-
dzę. Dziękuję bardzo.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Oczywiście.)
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy w trakcie 

posiedzenia komisji, w trakcie oceny kandydatów 
na ławników, rozważano taką oto skomplikowaną 
sytuację. W przypadku skargi nadzwyczajnej będzie 
konieczna wykładnia wielu różnych gałęzi prawa – 

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, proszę nie przeszkadzać. Jeżeli pan chce 
komentować, to proszę to robić na zewnątrz.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)
…pani senator Zdrojewskiej, to odpowiem, że 

podczas posiedzenia komisji nastąpiła oczywiście 
analiza dokumentów złożonych przez poszczególnych 
uczestników. Odbyła się też rozmowa, forma przesłu-
chania – ale od razu zaznaczam, że to przesłuchanie 
nie jest konieczne, nie jest obowiązkowe. I faktycznie, 
jedna z pań nie stawiła się na to przesłuchanie, ale 
ostatecznie komisja, po analizie dokumentów, zare-
komendowała tę panią 3 głosami za, pozostałe osoby 
wstrzymały się od głosu.

I pytanie trzecie, pana senatora Napieralskiego, 
dotyczące jednej z kandydatek, mianowicie pani 
Joanny Witkowskiej. Panie Senatorze, faktycznie, 
pani Joanna Witkowska podczas rozmowy, przesłu-
chania powiedziała o swoim miejscu pracy, powie-
działa o swojej pracy w Najwyższej Izby Kontroli – co 
nie zostało zaznaczone w kwestionariuszu – i o tym, 
że jest tam urlopowana, jest na urlopie bezpłatnym, 
a obecnie jest audytorem w Sejmie. A to są prze-
słanki – podczas posiedzenia komisji długo o tym 
rozmawialiśmy, wraz z panią mecenas – do tego, że 
taka osoba nie może być ławnikiem. To jest art. 60 
pkt 2 i pkt 5, czyli: „Ławnikiem Sądu Najwyższego 
nie może być osoba – to podnosił tutaj pan marsza-
łek Seweryński – wchodząca w skład organów, od 
których orzeczenia można żądać skierowania spra-
wy na drogę postępowania sądowego” i „pracująca 
w urzędach obsługujących centralne organy państwa”.

Co do samych osób, które zostały przesłuchane, to, 
jak myślę, każdy z nas miał pewne odczucia. Ja referu-
ję w tej chwili to, co było na posiedzeniu komisji, a nie 
swoje prywatne odczucia. O tym, Panie Senatorze, 
możemy jeszcze porozmawiać w kuluarach.

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora: jakiego rodzaju 

uchybienia formalne tam, w tych zgłoszeniach się 
zdarzały?

I drugie moje pytanie: czy w ustawie jest zapisane 
– bo tak wynikałoby z niektórych pytań – że kan-
dydaci na ławników mają się legitymować wybitną 
wiedzą prawniczą? Bo, o ile dobrze wiem, takiego 
zapisu w ustawie nie ma.
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(senator S. Rybicki) (Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, rezy-
gnuję. Pan senator Marek Borowski był przede mną.)

Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze, zaintrygowało mnie to głoso-
wanie w tej ostatniej sprawie. Powiedział pan, że 
3 senatorów było za tym, żeby zarekomendować tę 
panią, która się nie stawiła, a reszta się wstrzymała. 
A ta reszta to ilu senatorów?

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Już szukam…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To już koniec 

pytań. Tak? Koniec pytania?)
Tak. Krótkie, treściwe pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.
Po 3 pytania zadajemy, tak że jeszcze 2 senatorów.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pan był łaskaw wymienić wszyst-

kie wymogi, które musi spełnić kandydat, ale nie 
wymienił pan wymogu niekaralności. Czy jest tam 
wymóg niekaralności? Z prasy, z mediów dowiaduję 
się, że byli kandydaci, którzy byli karani. Czy ten 
wymóg istnieje w przepisach, czy nie? Pan, mówiąc 
przed chwilą o wymogach, nie wymienił wymogu 
niekaralności. To na razie tyle.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Józef Zając.
(Senator Piotr Zientarski: Ja też mam pytanie.)

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku, mam pytanie do sprawozdawcy. 

Czy to przesłuchanie było tak na poważnie, czy tak 
dla formalności, z żartem?

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.

europejskiego, konstytucyjnego itp. Jeśli skład bę-
dzie 3-osobowy i 2 sędziów w tym składzie będzie 
miało odmienne zdanie, to rozstrzygać będzie głos 
niedoświadczonego, bez wykształcenia prawniczego 
czynnika społecznego. Czy takie hipotetyczne, ale 
bardzo prawdopodobne, scenariusze były rozważane?

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

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora 

Jackowskiego w kontekście wiedzy prawniczej. 
Ławnikiem absolutnie nie może być osoba, która jest 
czynnym prawnikiem. Ja może odczytam, jak to jest. 
Zgodnie z ustawą ławnikiem Sądu Najwyższego może 
być osoba, która: posiada wyłącznie obywatelstwo 
polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicz-
nych; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 
40 lat, a w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat; jest 
zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków ławnika Sądu Najwyższego; posiada 
co najmniej wykształcenie średnie lub średnie bran-
żowe. To są wszystkie wymogi. Tak jak pan senator 
tutaj słusznie zauważył, chodzi o to doświadczenie 
życiowe i o ten aspekt społeczny, który jest niezwykle 
istotny w tej kwestii.

A co do uchybień formalnych, Panie Senatorze, 
to podam kilka przykładów. I tak np. nie dołączono 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – to było dość 
częste – nie dołączono oświadczenia kandydata, że 
nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie 
dołączono zaświadczenia lekarskiego o stanie zdro-
wia, nie dołączono aktualnej informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego… Brak oświadczenia kandydata, 
brak informacji z krajowego rejestru – to było naj-
częstsze. W jednym przypadku nie dołączono zdjęć 
kandydata, co też jest wbrew wymogom określonym 
w przepisie.

Odpowiadając na pytanie pani senator Rotnickiej, 
powiem, że osobą, która się nie stawiła, jest pani 
Agnieszka Inga Zielonka.

I odpowiedź na pytanie pana senatora Rybickiego: 
nie rozważano tej kwestii, którą podnosi pan senator.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska.
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(senator Ł. Mikołajczyk) Senator Piotr Zientarski:

Pan senator Szymański nieco mnie wyręczył. 
Chcę zapytać, czy podczas przesłuchania kandyda-
tów uświadomiono im, że przesłanka nieskazitelności 
charakteru nie jest tożsama z przesłanką niekaral-
ności. Tu jest potrzeba zbadania postawy człowieka. 
Chodzi o postępowania dyscyplinarne, opinie śro-
dowiskowe, wywiady kuratorskie, a także zbadanie 
– zgodnie z prawem byłaby tu niekaralność – czy nie 
doszło do zatarcia. Człowiek po zatarciu skazania 
jest niekarany, ale to nie znaczy, że jest nieskazitel-
nego charakteru. Mamy tu do czynienia z pewnym 
ewenementem, czyli kandydatami na ławników Sądu 
Najwyższego, sądu o najwyższej randze, jeśli chodzi 
o problematykę prawną. Czy pod tym kątem szczegó-
łowo, szeroko badano postawę, a właściwie życiorysy 
kandydatów? Na tym polega badanie nieskazitelności 
charakteru.

(Senator Czesław Ryszka: Nigdy o to nie pytano.)

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

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Augustyna. 

Nie wiem, o jakich wypowiedziach medialnych pan 
senator mówi, więc może warto byłoby to uściślić. 
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Szymańskiego, 
to powiem, Panie Senatorze, że wynikało to bardziej 
z oświadczenia. Nie było dodatkowych dokumentów. 
Faktem jest jednak, że wielu z tych kandydatów zo-
stało zgłoszonych przez różnego rodzaju fundacje 
i stowarzyszenia. Nie było żadnych dodatkowych 
dokumentów.

Odpowiadając na pytanie senatora Zientarskiego, 
powiem, że nie było dyskusji w zakresie uświado-
mienia. Tym bardziej żałuję, że pana z nami nie było, 
bo pewnie by pan to wszystkim uświadomił, Panie 
Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Było posiedzenie ko-
misji, które prowadziłem. Nie miałem możliwości.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
To już wszystko. Tak?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Pan senator Bogdan Borusewicz, pan marszałek. 

Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Borowskiego, powiem, że 3 senatorów było za i 6 se-
natorów wstrzymało się od głosu.

Odpowiadam na pytanie pana senatora 
Fedorowicza. Oczywiście jest taki wymóg. Reguluje 
to inny artykuł, art. 71. Dotyczy on tego, że odpo-
wiednio stosuje się przepisy ustawy o ustroju sądów 
powszechnych. Tam jest wymóg niekaralności.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Zająca. 
Myślę, że to, co robi Senat, zawsze jest na poważnie. 
Uważam, że to posiedzenie komisji było w pełni na 
poważnie. Dziwię się tylko, że tak mało senatorów 
przyszło na to posiedzenie, bowiem pan marszałek 
wystosował zaproszenie do wszystkich senatorów. 
Każdy z państwa mógł być na posiedzeniu.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, to praw-
da.)

Dziwi nas, że tak mała liczba senatorów dotarła 
na to posiedzenie. Pan marszałek 19 czerwca wysto-
sował pismo do wszystkich senatorów z informacją 
o posiedzeniu komisji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn zadaje pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, proszę powiedzieć, czy podczas 

przesłuchania na posiedzeniu komisji senackiej pa-
dały tak kompromitujące wypowiedzi, jakie cytują 
media.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wśród warunków, 

które ma spełniać ławnik Sądu Najwyższego, jest 
warunek dotyczący nieskazitelności charakteru. Czy 
mieli państwo jakieś dokumenty w tym zakresie, np. 
opinie z miejsca pracy lub od organizacji społecznych, 
czy też było tylko oświadczenie tych osób, że są one 
nieskazitelnego charakteru? Co do innych kwestii, np. 
karalności czy niekaralności, to mamy dokumenty. 
A jak było w tej kwestii?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Zientarski.
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Ja mam tylko takie pytanie, czy w czasie obrad 
komisji padały słowa, że czynnik społeczny to jest 
powrót do tamtych czasów, czy w ogóle na ten temat 
nie było mowy. Do lat ubiegłych, kiedy, jak się do-
wiedziałem, Lenin mówił, że nawet kucharka może 
sprawować władzę.

(Senator Jarosław Rusiecki: A co na to system 
amerykański, Panie Senatorze?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
To już był koniec pytania, tak?
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dobrze.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pana marszałka 

Borusewicza. Panie Marszałku, oczywiście rozwa-
żaliśmy i rozmawialiśmy w komisji o tym osobistym 
stawiennictwie, ale rozmawialiśmy również, przy-
znam, o modyfikacji karty – to oczywiście podlegało 
dyskusji – w której konkretnie podano by miejsce 
pracy. I wtedy pewnie ta pani z przyczyn formalnych 
już na etapie analizy formalnej zostałaby niedopusz-
czona, prawda? Tak że rozmawialiśmy, ale nie było 
stwierdzeń, że należy to zrobić.

Jeśli chodzi o wykształcenie prawnicze, to, Panie 
Marszałku, jeden z kandydatów ukończył studia po-
dyplomowe: prawo dla doradców podatkowych…

(Senator Michał Seweryński: Byli ławnicy.)
…pozostali tego wykształcenia nie mieli, ale byli 

wśród nich doktorzy nauk humanistycznych, dokto-
rzy etyki, filozofii. A więc takie osoby są.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Czerwińskiego… Tylko na podstawie oświadczenia, 
które było w karcie.

A jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Fedorowicza… Nie było mowy o tym, o czym mó-
wił pan senator.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, wracam do swojego wcześniej-

szego pytania. Skoro pan nie wie, o jakie wypowiedzi 
pytam, to proszę bardzo… Czy rzeczywiście jest tak, 
jak media donoszą, że kilku kandydatów odpowiada-

(Senator Piotr Zientarski: Czyli nie badano…)
Ale co miano badać?
(Senator Piotr Zientarski: Nie badano nieskazi-

telności charakteru.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

mogę?)
(Senator Waldemar Kraska: Śmiało, śmiało.)
Panie Marszałku, bardzo proszę. Wszyscy czekają.
(Senator Bogdan Borusewicz: I ja czekam.)
Ja już mówiłem.
Pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy w świetle tego, że przy oso-

bistym stawiennictwie… Jedna z kandydatek, która 
odpowiedziała na… Ona została wyeliminowana ze 
względów formalnych. Czy nie uważa pan, że trzeba 
wprowadzić przepis dotyczący osobistego stawien-
nictwa? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy ktoś z tej trzynastki, szczęśli-
wej trzynastki, ma wykształcenie prawnicze?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie może.)
Ja rozumiem, że nie ma warunku…
(Rozmowy na sali)
…wykształcenia wyższego, ale chcę wiedzieć, 

ponieważ nie ma tutaj informacji o wykształceniu 
i kierunku tego wykształcenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam jeszcze 

pytanie, w jaki sposób komisja sprawdzała wymóg 
posiadania jedynie polskiego obywatelstwa. Czy na 
zasadzie oświadczenia, czy zaświadczenia jakiejś 
instytucji lub organu?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
I pan senator Jerzy Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Właściwie moje pytanie zadał pan senator 

Zientarski – o badanie nieskazitelności charakteru.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator M. Augustyn) Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Fedorowicza, 
to nie było rozmowy na temat, o którym pan senator 
tutaj wspominał.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań już nie…
A, jeszcze pani senator…
(Głos z sali: …Jadzia Rotnicka.)
Nie wiedziałem, kto był pierwszy. Pani senator 

Jadwiga Rotnicka była pierwsza.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Właściwie to nie jest pytanie, tylko pewnego ro-

dzaju sprostowanie słów pana sprawozdawcy, który 
zwracał się do nas i mówił, że szkoda, że nie byliśmy 
na posiedzeniu komisji. Wynikało to po prostu z tego, 
że merytoryczne posiedzenia komisji odbywały się 
w tym samym czasie. To nie było lekceważenie, tylko 
niemożność. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Panie Senatorze, czy kandydaci byli opiniowani 

przez służby? A jeżeli tak, to czy komisja ma na pi-
śmie opinie tych służb dotyczące każdego kandydata? 
To jest pytanie pierwsze.

I pytanie drugie. Ile czasu każdy z kandydatów 
otrzymał na wypowiedź na swój temat, oczywiście 
poza tym, że odpowiadali, jak rozumiem, na zada-
wane pytania? Czy dostali jakiś limit czasu na samo-
określenie się? Ile on wynosił? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie?
(Senator Piotr Wach: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Zrozumiałem, że kandydatów – zresztą w spra-

wozdaniu o tym wspominano – było kilkunastu, bo-
dajże 17, a senatorów, którzy byli tam obecni, było 9. 
Ile mniej więcej trwało posiedzenie komisji w tych 
warunkach?

ło, że nie ma najmniejszego doświadczenia prawni-
czego, że…

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie musi.)
…jeden z nich mówił, że to kolejny etap w jego 

karierze może być, że chciałby zobaczyć, jak to jest 
na sali rozpraw, i zdobyć większe doświadczenie ży-
ciowe, inny mówił: mam czas i chęci, wiem, co dobre, 
co złe, bo nauczyły mnie tego dzieci w przedszkolu? 
Czy to prawdziwe wypowiedzi?

(Senator Jarosław Rusiecki: Proszę zacytować, 
z jakich mediów.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
To będzie moje ostatnie pytanie, a dotyczy ono 

tego, że prawdopodobnie opinia publiczna nie do koń-
ca rozumie rolę ławników w Sądzie Najwyższym.

Panie Senatorze, czy była rozmowa o tym, jaki 
będzie miał wpływ na wyrok ławnik, który mówił, że 
czuje, że ma w sobie poczucie sprawiedliwości, jeżeli 
np. sędziowie zawodowi najwyższej klasy podejmą 
decyzję, która nie będzie się zgadzać z jego – jak 
to mówił – odczuciem, przeczuciem, że w nim jest 
poczucie sprawiedliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedzi na 

te pytania.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Augustyna. 

Panie Senatorze, nie pamiętam aż tak dokładnie 
wszystkich wypowiedzi. Tak jak mówię, cały czas 
ubolewam, że państwo nie przyszliście, pomimo za-
proszenia marszałka, na to wysłuchanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Miałem posie-
dzenie komisji.)

Faktem jest, że jeden pan mówił o kolejnym do-
świadczeniu życiowym w swojej karierze. No, coś 
takiego powiedział, ale ten pan jest ławnikiem w in-
nym sądzie, a więc jest to kolejny etap zdobywania 
doświadczenia, jakże ważnego doświadczenia, w ka-
rierze tego pana. Będzie też stenogram. Nagranie jest 
oczywiście na stronie Senatu. Można odtworzyć sobie 
tę część posiedzenia komisji, w której te wypowiedzi 
były, a więc zachęcam do tego.
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Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dodatkowe pyta-

nie.)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, że na 13 osób czy na 15 osób…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
…jedynie do 5 nie było żadnych uwag komendan-

ta. A więc do 10 z nich… Do jakiego zbioru to pan 
odnosi? Dziękuję.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Panie Marszałku, jeszcze raz powiem. Na 15 

kandydatów 5 nie figurowało… nigdy nie miało do 
czynienia…

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. O to 
mi chodzi.)

…z Policją i wymiarem sprawiedliwości.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli 10…)
10 miało, z tym że w każdym przypadku dotyczy 

to różnego rodzaju sytuacji drogowych.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze, jeszcze raz. Chciałbym uszczegółowić. 

Czy to prawda, że w stosunku do 1 kandydata była 
informacja, że był karany? Tak czy nie?

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Panie Marszałku, już odpowiadam.
Nie było informacji, że był karany. Był poszukiwa-

ny. Była podana data wszczęcia poszukiwania i data 
zakończenia, odwołano to z powodu przedawnienia. 
Taka była informacja.

(Senator Piotr Zientarski: No, przedawnienie…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To może za-

ginął?)
Ale nie był karany.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Kto jeszcze chce zadać pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale…)
(Rozmowy na sali)
Tak czy nie? Pan senator…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na tę sugestię pani Rotnickiej: tak, 

przyjąłem to do wiadomości.
Teraz pytanie pani senator Borys-Damięckiej. Jeśli 

chodzi o służby, otrzymaliśmy pismo od zastępcy ko-
mendanta głównego Policji, skierowane do marszałka 
Senatu, dotyczące wszystkich kandydatów i tego, czy 
figurują oni w rejestrze. Z taką informacją mogliśmy 
się zapoznać.

Nie było ograniczeń czasowych. Pani Senator, nie 
było ograniczeń czasowych dla kandydatów. Mogli 
wypowiadać się swobodnie. Najpierw przewodniczą-
cy komisji zapytał, czy chcą coś opowiedzieć o sobie 
w kontekście tego, co napisali w kwestionariuszu i co 
już wiedzieliśmy, a następnie pojawiały się pytania, 
na które kandydaci odpowiadali.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Wacha. 
Panie Senatorze, kandydatów było 15, a 14 się sta-
wiło. Senatorów było 9. Całe posiedzenie trwało ok. 
3 godzin.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator, pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
W stosunku do ilu kandydatów zastępca komen-

danta Policji wysunął jakieś zastrzeżenia?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Tak, Panie Marszałku, już odpowiadam.
Może powiem inaczej, tak żeby była jasność 

w kontekście tych zastrzeżeń. Zostały wypisane na-
wet wykroczenia. Jeżeli już się coś pojawiało, to były 
to głównie wykroczenia drogowe, różnego rodzaju 
punkty karne, które oni otrzymali, podane z odpo-
wiednimi datami. Będzie mi łatwiej, jeśli policzę 
tych… Zaraz panu dokładnie odpowiem. W tym zbio-
rze – nie liczę punktów, Panie Marszałku – 5 osób 
w ogóle nie figuruje, a w przypadku pozostałych są 
to głównie wykroczenia drogowe i mandaty.
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Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-a Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

(Głos z sali: Senator jest nieobecny.)
Jest obecny. Jest, ja go widzę.
Proszę, punkt czterdziesty.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Czterdziesty?)
Czterdziesty.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalsze-
go biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu 
Najwyższego.

Komisja… Senat Rzeczypospolitej stwierdza 
pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kan-
dydatów na ławników Sądu Najwyższego pierw-
szej kadencji: wniesionych po upływie terminu, 
czyli zgłoszenia Piotra Władysława Juchacza, 
zgłoszenia Stanisława Michała Lesienia, zgłosze-
nia Doroty Katarzyny Wójcik; niespełniających 
wymogów formalnych, czyli zgłoszenia Wiktorii 
Braun, zgłoszenia Beaty Zofii Dróżdż, zgłoszenia 
Roberta Gorgosza, zgłoszenia Ryszarda Kusiaka. 
Dziękuję bardzo.

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 państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem…
(Głos z sali: Panie Senatorze, przepraszam, ale…)
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak?)
(Głos z sali: …to nie ten druk. Inny druk…)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze mamy ja-

kieś…)
Jeszcze dopowiedzenie? To bardzo proszę, Panie 

Senatorze, może pan dopowiedzieć.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Moment… Tutaj 

jeszcze…)
Jeszcze nie przystąpiliśmy do głosowania, więc 

jest to możliwe. Proszę bardzo.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Już, tylko czekam 

na druk. Jeszcze momencik poproszę.)
Mam ogłosić przerwę?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie.)
(Rozmowy na sali)

(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze, jeszcze.)
Jeszcze pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
W jakim trybie był poszukiwany? To był list goń-

czy? No, w jakim trybie? Czy może zaginął i był po-
szukiwany przez rodzinę?

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Panie Marszałku, odpowiadam.
(Rozmowy na sali)
Tak.
Panie Marszałku, odpowiadam. Prawdopodobnie 

było to związane z wykroczeniem. Po 2 latach się 
przedawniło. Ja tylko zaznaczę, że tego pana nie re-
komendowaliśmy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ten pan nie jest rekomendowany.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję.)
Bardzo dziękuję.
Do głosowania w tej sprawie, czyli w sprawie wy-

boru ławników Sądu Najwyższego, przystąpimy po 
przerwie w obradach.

A co teraz?
(Głos z sali: Pół godziny przerwy.)
Półgodzinna przerwa.
Czyli robimy przerwę, proszę państwa, do godzi-

ny…
(Rozmowy na sali)
Nie, nie, nie. Do godziny 10.10. Pół godziny to 

nie 20 minut.
Przerwa do godziny 10.10.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 37  

do godziny 10 minut 13)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

dziestego porządku obrad: stwierdzenie pozosta-
wienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 
ławnika Sądu Najwyższego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie, 
który zawarty jest w druku nr 880.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 

(marszałek S. Karczewski)
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Wybór ławników Sądu Najwyższego (cd.)

Kto się wstrzymał?
Za chwileczkę poproszę o podanie wyników… 

Proszę podać wyniki.
Coś niewiarygodnego, ktoś nie głosował.
Głosowało 57 senatorów, 55 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę stwierdzającą pozostawienie bez dal-
szego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu 
Najwyższego.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
dziestego pierwszego porządku obrad: wybór ław-
ników Sądu Najwyższego.

Przypominam, że przed przerwą w obradach 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej 
sprawie.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru 
ławników Sądu Najwyższego.

Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie w głoso-
waniu imiennym. Głosowanie imienne odbywa się 
przy użyciu kart do głosowania podpisanych imie-
niem i nazwiskiem senatora.

Do przeprowadzenia głosowania imiennego wy-
znaczam sekretarzy: senatora Aleksandra Szweda, 
senatora Waldemara Sługockiego i senatora Marka 
Pęka.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
imiennego.

Szanowni Państwo Senatorowie, karty do głoso-
wania imiennego należy podpisać czytelnie – ponie-
waż „czytelnie” jest wyboldowane, czytam jeszcze 
raz: czytelnie – w lewym górnym rogu swoim imie-
niem i nazwiskiem. Karta niepodpisana lub podpisana 
nieczytelnie będzie traktowana jako karta nieważna.

Na karcie obok każdego nazwiska kandydata 
można postawić co najwyżej jeden znak „x”. Głos 
oddany na danego kandydata będzie nieważny, jeśli 
nie postawiono żadnego znaku „x” przy nazwisku 
kandydata lub postawiono więcej niż jeden znak „x” 
przy nazwisku kandydata.

Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani 
w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty 
do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa 
w obradach – od razu państwu mówię, że godzinna 
przerwa – w trakcie której senatorowie sekretarze 
dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół 
głosowania imiennego.

Teraz bardzo proszę senatorów sekretarzy o roz-
danie kart do głosowania, a państwa senatorów o wy-
pełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, czy wszyscy państwo senatorowie 

otrzymali karty do głosowania?
(Senator Jan Rulewski: Ja nie dostałem.)
(Senator Piotr Zientarski: Już po terminie.)

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Momencik, bo oka-
zało się, że to nie ten druk.)

To był nie ten druk?
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
To mamy do przeczytania jeszcze jeden druk.
(Rozmowy na sali)
Czterdziesty punkt…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak, właśnie.)
Jest druk. To proszę, Panie Senatorze.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Druk nr 880…)
Ja jeszcze sprawdzę: nr 880, tak.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tamto to był druk 

nr 830, poprzednie sprawozdanie, więc prostuję, jesz-
cze raz…)

Tak, tak, tak. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w sprawie stwierdzenia po-
zostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata 
na ławnika Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 96b ust. 2 Regulaminu Senatu 
komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stwier-
dzająca pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika Sądu Najwyższego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 162 §10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych stwierdza pozosta-
wienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata 
na ławnika Sądu Najwyższego pierwszej kadencji, 
wniesionego po upływie terminu: zgłoszenia Tomasza 
Truskawy, dokonanego przez Stowarzyszenie 
Wolnego Słowa w Warszawie, które wpłynęło w dniu 
11 czerwca 2018 r. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy w związku z drukiem nr 880.

Czy ktoś z pań i panów, z państwa senatorów 
chce zadać pytanie? Nie widzę i nie słyszę chętnych. 
Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji projektem uchwały, stwierdzającej pozosta-
wienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na 
ławnika Sądu Najwyższego; druk nr 880.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(marszałek S. Karczewski)
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Wybór ławników Sądu Najwyższego (cd.)

Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Maria Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,

(Senator Leszek Czarnobaj: Rulewski nie dostał.)
Jeszcze pan senator Jan Rulewski nie otrzymał 

karty do głosowania imiennego. Bardzo proszę se-
kretarza Marka Pęka o przekazanie karty panu sena-
torowi. Dziękuję.

Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty?
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty? 

Rozumiem, że wszyscy.
Przypominam państwu senatorom o konieczności 

wpisania czytelnie na pierwszej stronie, w górnym 
lewym rogu…

(Rozmowy na sali)
…w górnym lewym rogu swojego imienia i na-

zwiska. Czyli na górze po lewej stronie ma być imię 
i nazwisko.

Myślę, że możemy… A, nie możemy, bo ja jesz-
cze…

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, czy już wszyscy wypełnili kar-

ty? Możemy przystąpić… Wypełnili i podpisali? 
Podpisać należy w górnym lewym rogu.

(Rozmowy na sali)
Czytelnie, imię i nazwisko.
Dobrze, proszę państwa, rozumiem, że możemy 

powoli przystępować…
To teraz bardzo proszę senatora sekretarza 

Aleksandra Szweda o odczytywanie kolejno nazwisk 
senatorów, a państwa senatorów proszę, żebyście po 
wyczytaniu nazwisk wrzucali do urny wypełnione 
karty do głosowania.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Anna Anders,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,

(marszałek S. Karczewski)
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Wybór ławników Sądu Najwyższego (cd.)

(senator sekretarz A. Szwed) (Głos z sali: No ale…)
Tak? Dobrze.
Wznawiam obrady. Wznawiam obrady, Wysoka 

Izbo.
Witam na posiedzeniu ambasadora Republiki 

Armenii, pana Edgara Gazariana. Witam bardzo 
serdecznie. (Oklaski)

Dziękuję, Panie Ambasadorze, za przyjęcie za-
proszenia.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 
10 i 11 lipca 2018 r. Porządek obrad tego posie-
dzenia zostanie państwu przesłany pocztą elek-
troniczną.

Ponadto przypominam państwu senatorom, że 
w dniu 12 lipca odbędzie się spotkanie przewodni-
czących parlamentów Europy, a następnie 13 lipca 
o godzinie 12.00 w Zamku Królewskim odbędzie się 
Zgromadzenie Narodowe.

Powracamy… Możemy już, tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak, mo-

żemy.)
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

dziestego pierwszego porządku obrad: wybór ław-
ników Sądu Najwyższego.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
imiennego.

No i niestety to ja ogłaszam, tak?
Szanowni Państwo, odczytuję protokół imienne-

go głosowania z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania sekretarze Senatu – sena-
tor Aleksander Szwed, senator Waldemar Sługocki 
i senator Marek Pęk – stwierdzają, że w głosowa-
niu imiennym w sprawie wyboru ławników Sądu 
Najwyższego wydano kart 84, w tym kart nieważnych 
było 0, wrzucono do urny kart 57.

Za wyborem Kolankowskiego Mariusza Konrada 
oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 57; za gło-
sowało 20 senatorów, przeciw głosowało 17, a wstrzy-
mało się 20.

Za wyborem Kowalskiego Józefa oddano głosów 
57, w tym głosów ważnych 57; za głosowało 56 sena-
torów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Kuć Anny oddano głosów 57, w tym gło-
sów ważnych 57; za – 56, przeciw – 0, wstrzymało się 0*.

Za wyborem Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzaty 
oddano głosów 57, ważnych – 56; za głosowało 55 
senatorów, przeciw– 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Lasoty Mirosława Zbigniewa oddano 
głosów 57, w tym głosów ważnych 50; za głosowało 
2 senatorów, przeciw – 47, wstrzymał się 1 senator.

* Zgodnie z wynikami głosowania wstrzymała się od głosu 1 osoba.

Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn,
Aleksander Szwed.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
Dziękuję bardzo.
Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania imien-
nego.

Zarządzam przerwę do godziny 11.20. Może być?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, tak.)
Do 11.20. O godzinie 11.20 będzie wznowienie 

obrad. Bardzo proszę.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 26  

do godziny 11 minut 19)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Szanowni Państwo, przedłużam przerwę do go-
dziny 11.25.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 19  
do godziny 11 minut 26)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę państwa, wydłużam przerwę do godziny 
jedenastej…

(Głos z sali: Nie, nie, Panie Marszałku, już idą…)
Ale nie zaczniemy o 11.25…
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Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 
jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, który reko-
menduje Wysokiej Izbie przyjęcie… Może odczytam 
uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
zmian w składzie komisji senackich.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora 
Roberta Gawła z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera se-
natora Roberta Gawła do Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 840 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

oraz Komisja Środowiska rekomendują przyjęcie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii bez poprawek. Dziękuję.

Za wyborem Leśniewskiego Jacka Karola odda-
no głosów 57, głosów ważnych 57; za głosowało 56, 
przeciw – 0, wstrzymał się 1.

Za wyborem Markiewicza Romana Adama odda-
no głosów 57, ważnych 57; za głosowało 56, przeciw 
nikt, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Molczyka Marka Sławomira odda-
no głosów 57, głosów ważnych 57; za głosowało 56 
senatorów, 1 senator się wstrzymał.

Za wyborem Pawlak Agaty oddano głosów 57, 
w tym głosów ważnych 57; za było 56 senatorów, 
przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Popończyka Aleksandra Stefana 
oddano głosów 57, w tym ważnych 57; za głoso-
wało 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 
1 senator.

Za wyborem Rutkowskiej Bogusławy oddano 
głosów 57, w tym ważnych 57; za było 56 senatorów, 
przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Szczepki Wojciecha oddano głosów 
57, w tym ważnych 57; za głosowało 56 senatorów, 
przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Szepeluk Elizy Anny oddano głosów 
57, w tym ważnych 57; za było 56 senatorów, przeciw 
– 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Witkowskiej Joanny oddano głosów 
57, w tym ważnych 54; za było 2 senatorów, przeciw 
– 47, wstrzymało się 5.

Za wyborem Zielonki Agnieszki Ingi oddano gło-
sów 57, w tym głosów ważnych 56; za głosowało 
45 senatorów, przeciw – 5, wstrzymało się 5*.

(Wyniki głosowania imiennego)**

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Podpisano: 
Aleksander Szwed, Waldemar Sługocki, Marek Pęk.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pęk.)
Tak, Pęk.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie wyboru ławników Sądu 
Najwyższego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego drugiego porządku obrad: zmiany w skła-
dzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 881.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

* Zgodnie z wynikami głosowania wstrzymało się od głosu 6 osób.

** Wyniki głosowania imiennego zostały zamieszczone po Wynikach 
głosowań. 

(marszałek S. Karczewski)



210
62. posiedzenie Senatu w dniu 29 czerwca 2018 r.

Głosowania

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została odrzucona.
Wniosek mniejszości nr 1 ma charakter redak-

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka… wniosek został odrzucony.
Wniosek mniejszości nr 2 ma na celu doprecyzo-

wanie przepisu i dostosowanie jego redakcji do zasad 
przyjętych w ustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 18)
Wniosek został odrzucony.
Poprawka nr 3 dostosowuje redakcję przepisu do 

zasad przyjętych w ustawie nowelizującej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka została odrzucona.
Wniosek mniejszości nr 3 ma charakter redak-

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Wniosek został odrzucony.
Wniosek mniejszości nr 4 ma charakter redak-

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Wniosek został odrzucony.
Poprawka nr 4 określa skutki wniesienia protestu 

po terminie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji złożyli panowie se-

natorowie Kazimierz Kleina, Jan Maria Jackowski 
i Antoni Szymański.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 56 było za, 26 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie popra-
wek do ustawy; druk senacki nr 834 A. Mniejszość 
połączonych komisji również wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 834 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 usuwa z ustawy wielokrotnie po-

wtórzone i zbędne definicje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 31 – za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 ma charakter precyzujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Poprawka została odrzucona.
Wniosek mniejszości nr 6 ma charakter redak-

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 28)
Wniosek został odrzucony.
Poprawka nr 9 usuwa zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 ustanawia wyłączenie podmioto-

we dotyczące wnoszenia ustanawianych przez gminę 
opłat za wjazd do strefy czystego transportu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Wniosek mniejszości nr 7 ma charakter redak-

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Wniosek został odrzucony.
Wniosek mniejszości nr 8 ma charakter redak-

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Wniosek został odrzucony.
(Rozmowy na sali)
Zgłoszę wniosek.
Wobec nieprzyjęcia żadnej poprawki ani wniosku 

wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5… wniosek mniejszości nr 5 ma 

charakter precyzujący.
Kto jest za…
(Głos z sali: Poprawka.)
No, tu jest napisane: wniosek.
(Głos z sali: Chyba dobrze…)
No, nie, teraz jest wniosek. Później będzie popraw-

ka, teraz jest wniosek, czytam: wniosek. Ja podkre-
ślam tu sobie, tak że dobrze podkreśliłem.

Wniosek mniejszości nr 5 ma charakter precy-
zujący.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 23)
Wniosek został odrzucony.
Poprawka nr 5 precyzuje przepis karny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 6 usuwa zbędne wyrażenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 7 usuwa z ustawy powtarzający się 

przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 25 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 8 usuwa zbędne wyrazy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 27)

(marszałek S. Karczewski)
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w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej po-
prawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez Komisję Infrastruktury poprawką. Poprawka 
skreśla pozorną zmianę przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 60 – za, 1 – przeciw, 

23 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 38)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 841 A. Mniejszość komisji wno-
si o wprowadzenie poprawki do ustawy; też druk 
nr 841 A.

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 przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały, w którym 
komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 7 – przeciw, 19 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

Głosowało 84 senatorów, 57 – za, 27 – przeciw. 
(Głosowanie nr 33)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz nie-
których innych ustaw bez poprawek.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o tachografach.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek 
do ustawy; druk senacki nr 833 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia spójności 

terminologicznej w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 poprawia błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o tachografach.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transpor-
cie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki 
do ustawy; druk nr 832 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 

(marszałek S. Karczewski)
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o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz 
niektórych innych ustaw.

Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 1–8 oraz 10 i 11.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 

Andrzej Kamiński. Pan senator Andrzej Kamiński był 
sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.

Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Andrzej Kamiński: Nie.)
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 doprecyzowuje definicję określenia 
„osoba wykonująca pracę zarobkową”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników. (Głosowanie 

nr 42)
Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 senator 

wstrzymał się od głosu.
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby definicja po-

jęcia „pracodawca” w ustawie o związkach zawodo-
wych była spójna z definicją tego określenia zawartą 
w kodeksie pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 skreśla przepis, który stanowi po-

wtórzenie normy zawartej w kodeksie pracy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 76* było za, 2 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 jednoznacznie wskazuje, że do po-

stępowań w sprawach dotyczących naruszenia zakazu 

* Zgodnie z wynikami głosowania za poprawką było 78 osób.

i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
nr 842 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 
przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 56 było za, 25 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 836 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 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o związ-
kach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 846 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpa-
trzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą 

(marszałek S. Karczewski)
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Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 79 – za, 2 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 dostosowuje…
(Głosy z sali: Nr 10.)
Nr 10.
Poprawka nr 10 wprowadza do ustawy przepis 

przejściowy, na podstawie którego dotychczasowe 
reprezentatywne organizacje związkowe i reprezen-
tatywne organizacje pracodawców utrzymają swoją 
reprezentatywność.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 79 – za, 3 – przeciw, 2 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 przedłuża termin wejścia ustawy 

w życie z 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia do dnia 
1 stycznia 2019 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja w ogóle nie mam 

jedenastki.)
(Rozmowy na sali)
Ale może pan senator głosować.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 80 – za, 4 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 15 – przeciw, 11 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o związkach zawodowych oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym prosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk nr 831 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu 
przynależności do związku zawodowego lub pozosta-
wania poza nim albo wykonywania funkcji związko-
wej wobec osób nieposiadających statusu pracownika 
stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowa-
nia cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu 
prawa pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 81 było za, 1 był przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby związki za-

wodowe mogły reprezentować interesy wszystkich 
osób objętych ochroną związkową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 79 było za, 1 był przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 przesądza o tym, że zakładowa or-

ganizacja związkowa może zajmować się indywidual-
nymi sprawami osób wykonujących pracę zarobkową, 
innych niż pracownicy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 79 było za, 3 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 zmierza do zapewnienia należytej 

precyzji przepisowi karnemu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 było za, nikt nie 

był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 48)

Poprawka została przyjęta.
Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie nad 

poprawką nr 9.
Poprawka nr 8 dostosowuje ustawę o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego do zmian przyjętych w ustawie o związ-
kach zawodowych w ten sposób, aby uwzględnić tak-
że ostatnią nowelę ustawy o radzie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(marszałek S. Karczewski)
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 77 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyj-
nego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o in-
westycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Środowiska 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 835 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 84 senatorów, 74 było za, 4 – przeciw, 

6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łą-
czącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o własności lokali.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadze-
nie poprawek do ustawy; druk senacki nr 838 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby warunki usta-

nowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu 
określone w ustawie dotyczyły budynków wybudo-
wanych po 1 stycznia 1995 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 usuwa wewnętrzną sprzeczność 

w treści przepisu.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 79 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyj-
nego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie popra-
wek do ustawy, druk senacki nr 837 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 wprowadza wyrażenie „skroplony 

gaz ziemny” zamiast skrótu „LNG”.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do zachowania konsekwen-

cji w ramach szyku wyrazów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 wprowadza odszkodowania za 

ograniczenia korzystania z dróg prywatnych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 80 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?

(marszałek S. Karczewski)
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 63)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby w okresie 

zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia 
decyzji związanej z przedsiębiorstwem na właściciela 
przedsiębiorstwa w spadku, w związku ze złożeniem 
wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania 
tej decyzji przez zarządcę sukcesyjnego, obowiązki 
związane z decyzją wykonywał zarządca sukcesyjny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 64)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 wskazuje jednoznacznie, że no-

tariusz będzie obowiązany zgłosić do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
fakt złożenia przed nim oświadczenia o rezygnacji 
z pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 7 i 8 należy głosować łącznie.
Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby w przypadku, 

gdy akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu 
albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczo-
na w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin 
przedłużenia zarządu sukcesyjnego liczony był od 
dnia znalezienia zwłok albo uprawomocnienia się 
postanowienia stwierdzającego zgon.

Konsekwencją tej poprawki jest poprawka nr 8.
Czyli głosujemy nad poprawkami nr 7 i 8.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek?
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 9 uwzględnia w przepisie określają-

cym przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyj-
nego, że termin na ustanowienie zarządu sukcesyj-
nego może być liczony również od dnia znalezienia 
zwłok albo uprawomocnienia się postanowienia 
stwierdzającego zgon.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 30 było za, 52 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 wprowadza przepis przejściowy, 

na podstawie którego przepisy ustawy w nowym 
brzmieniu będą miały zastosowanie do spraw sądo-
wych w toku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 61)
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.
Głosowało 81 senatorów, 78 było za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o własności lokali.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyj-
nym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności przedstawiły jednobrzmią-
ce projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druki senackie nr 847 A i 847 B.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Wniosek 
o łączne głosowanie…)

A to ja zgłoszę.
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.

Wnoszę, proszę państwa, abyśmy głosowali łącz-
nie nad poprawkami nr 1, 3, 4, 5, 10–23, 25, 26, 27, 
29 i 30.

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

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ale łączne głosowanie… Tak? 

To przeprowadzimy teraz łączne głosowanie nad 
poprawkami nr 1, 3, 4, 5, 10–23, 25, 26, 27, 29 i 30.

(marszałek S. Karczewski)
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rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk nr 843 A.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 71)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej 
w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii 
Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 
1973 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawi-
ły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnosiły 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 848 A i druk nr 848 B.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 72)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy 
ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii 
Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 
1973 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-
stego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju mię-
dzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, 
z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 
18 lutego 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 844 A.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Podaję wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 73)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju 

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 67)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 dostosowuje przepisy ustawy – 

Prawo farmaceutyczne do przepisów ustawy o zarzą-
dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 28 i 31 należy głosować łącz-

nie.
Zmierzają one do tego, aby w przypadku śmierci 

dłużnika zarządca sukcesyjny mógł stać się uczestni-
kiem toczącego się w stosunku do dłużnika postępo-
wania restrukturyzacyjnego. Dotyczyć ma to również 
postępowań restrukturyzacyjnych będących w toku 
w dniu wejścia ustawy w życie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 29 eliminuje błąd językowy…
(Głos z sali: To już było, teraz całość.)
(Głos z sali: To już było.)
To już było, sorry, przepraszam. Teraz już całość… 

Tak, bo to jest na żółto…
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 70)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zarządzie sukce-
syjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej 
w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiły projekt uchwały, w któ-

(marszałek S. Karczewski)
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Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajem-
nego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 850 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, 81 było za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypo-
wiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemne-
go popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o wypo-
wiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 25 listopada 1996 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 851 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 79 senatorów, 77 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie 
inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listo-
pada 1996 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o wy-
powiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, spo-
rządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. 
zmienionej i uzupełnionej Protokołem między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką 
Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 

między Unią Europejską i państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, 
z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 
18 lutego 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej 
strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 
2017 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Oklaski) (Głosowanie nr 74)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął – Panie Ambasadorze – uchwałę w sprawie 
ustawy o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej 
umowy o partnerstwie między Unią Europejską 
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej 
w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 paździer-
nika 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w której wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 849.

Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania 
nad przedstawionym przez komisję projektem uchwa-
ły.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 paździer-
nika 1992 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą 

(marszałek S. Karczewski)
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w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwesty-
cji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk nr 854 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 82 senatorów, 80 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 80)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie po-
pierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej 
w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego szóstego…
Prosiłbym o wyciszenie rozmów, bo to przeszkadza.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o wypo-
wiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania 
i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 
24 listopada 1988 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk nr 855 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Czy ja mam ogłosić przerwę na pogaduszki?
(Senator Wiesław Kilian: Nie.)
Przepraszam bardzo. Ogłoszę przerwę na rozmo-

wy, które państwo kontynuujecie, bo wyraźnie chce-
cie rozmawiać. To bardzo przeszkadza.

(Głosowanie nr 81)*

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedze-
niu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwe-
stycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o wy-
powiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popie-

* Głosowały 82 osoby, 80 – za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 
14 maja 2003 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 852 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 82 senatorów, 80 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypo-
wiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, spo-
rządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. 
zmienionej i uzupełnionej Protokołem między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a republiką 
Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajem-
nej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie 
dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie 
dnia 14 maja 2003 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego czwartego porządku obrad: ustawa o wypowie-
dzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie 
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, spo-
rządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk nr 853 A.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 78 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajem-
nego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o wy-
powiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(marszałek S. Karczewski)
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Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 72 – za, 4 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochro-
ny inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 
23 września 1992 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporzą-
dzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 859 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 85)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporzą-
dzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego pierwszego porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmia-
nie i zakończeniu obowiązywania Umowy mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem 
Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popie-
rania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 26 kwietnia 1993 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 860 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.

rania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 28 września 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk nr 856 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 80 senatorów, 77 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony 
inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 wrze-
śnia 1992 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o wypo-
wiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popie-
rania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 21 lutego 1995 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 857 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 
przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 83)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochro-
ny inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lu-
tego 1995 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajem-
nego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 858 A.

(marszałek S. Karczewski)
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(Senator Jan Rulewski: Co, nie będzie reprezen-
tanta?)

(Głos z sali: Kto będzie reprezentantem?)
(Senator Jan Rulewski: To kto będzie reprezen-

tantem?)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
projektu ustawy, a tym samym zakończył postępo-
wanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz że została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 750 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Aleksandra Szweda do re-
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 72 było za, 5 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 89)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
senatora Aleksandra Szweda do reprezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego czwartego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarza-
jących zagrożenie życia, zdrowia lub wolności sek-
sualnej innych osób.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz że została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.

Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 wstrzymało 
się od głosu. (Głosowanie nr 86)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji poro-
zumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakoń-
czeniu obowiązywania umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki 
Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania 
i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 
26 kwietnia 1993 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgro-
madzeniach.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz że została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie 

projektu ustawy – druk senacki nr 754 S.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

o odrzucenie…
(Rozmowy na sali)
No dobrze, przystępujemy do głosowania nad 

wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 23 było za, 51 – przeciw. 

(Głosowanie nr 87)
Wobec wyników…
(Rozmowy na sali)
No, nie odrzucił, tak.
(Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
Nie, nie odrzucił… No jak wyście głosowali?
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez wnioskodawców projektem ustawy za-
wartym w druku nr 754 oraz projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Komisja proponuje, aby Senat upoważnił senator 
Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach nad projektem ustawy. (Oklaski)

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I teraz proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 33 było za, 37 – przeciw, 

3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 88)

(marszałek S. Karczewski)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o języku mi-
gowym i innych środkach komunikowania się i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił se-
natora Piotra Florka do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Samorządu Terytor ialnego 
i Administracji Państwowej, Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, mniejszość ko-
misji przedstawiła wniosek o odrzucenie tej ustawy 
oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy – druk 
senacki nr 870 A.

Przypominam, że wniosek mniejszości o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy został wycofany.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Nie widzę, nie słyszę, czyli nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone 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 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 17 – za, 57 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 92)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 60 senatorów, 57 – za, 2 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 93)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 775 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Rafała Ambrozika do re-
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 65 było za, 1 był przeciw, 

12 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 90)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
senatora Rafała Ambrozika do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 504 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Piotra Florka do prezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 91)
(Głos z sali: Brawo!)

(marszałek S. Karczewski)
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 73 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 99)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 57 było za, 2 – przeciw, 

16 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 100)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 871 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 58 było za, 2 – przeciw, 

13 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 101)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 
drugiego posiedzenia został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń…
(Rozmowy na sali)
…poza porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 

złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem obrad 
bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi 
przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których tre-
ści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez 
senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na 
to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem 
senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 867 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania, w pierwszej kolej-
ności nad tymi poprawkami.

Poprawka nr 1 precyzuje, że kary pieniężne będzie 
nakładał minister właściwy do spraw informatyzacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 74 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 94)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 ma charakter językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 67 senatorów, 66 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 95)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 usuwa zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 96)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 97)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zapewnia odesłanie do właściwego 

przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 71 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 98)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 ma na celu uporządkowanie i uści-

ślenie przepisów dotyczących wejścia w życie ustawy.
Kto jest za?

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 
Jerzego Wcisłę.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra rolnictwa 

i rozwoju wsi, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
22 czerwca koło Braniewa stwierdzono pierw-

sze ognisko afrykańskiego pomoru świń u trzody 
chlewnej. Wcześniej wykryto 134 przypadki choroby 
u dzików. W tym konkretnej sytuacji zagrożonych 
uśmierceniem jest ok. 650 świń.

Spełnia się czarny scenariusz, pokazujący, że dzia-
łania ministerstwa rolnictwa nie zabezpieczą hodow-
ców trzody chlewnej. Na obszarze Warmii i Mazur 
zarejestrowanych jest 4 tysiące 806 hodowli z ponad 
720 tysiącami sztuk trzody. Najbardziej zagrożone 
afrykańskim pomorem świń są powiaty braniewski, 
bartoszycki, ełcki, piski, iławski, nowomiejski i dział-
dowski.

Wiele gospodarstw na tym terenie to niewielkie 
gospodarstwa rodzinne. Wymogi i nakazy wynika-
jące z przepisów o bioasekuracji łączą się dla nich 
z dodatkowymi kosztami, które obniżają opłacalność 
hodowli. Dodatkowo fakt zaliczenia terenu do strefy 
zagrożonej skutkuje obniżeniem ceny skupu o 5–10%. 
W ramach dotychczasowych form pomocy nie bierze 
się pod uwagę takiej sytuacji.

Wielu rolników traci odszkodowanie z powodu 
błędów we wprowadzaniu bioasekuracji. Wydaje się, 
że rząd chce w ten sposób wyciągać konsekwencje 
w stosunku do rolników, zapominając, że to nie oni 
doprowadzili do rozprzestrzeniania się choroby i bra-
ków kadrowych w Inspekcji Weterynaryjnej.

Proszę o informację, czy te okoliczności są zna-
ne ministerstwu i czy ministerstwo ma plan objęcia 
pomocą finansową tej dużej grupy rolników. Jeśli 
takiego planu nie ma, to proszę o rozważenie jego 
wprowadzenia. W imieniu rolników z województwa 
warmińsko-mazurskiego podjęcia odpowiednich 
działań domaga się także Warmińsko-Mazurska Izba 
Lekarska.

Izba wskazuje także, że pomocne byłoby wyzna-
czenie koordynatorów powiatowych, którzy pomaga-
liby rolnikom w produkcji, a także sprzedaży tuczni-
ków w tym trudnym okresie, uproszczenie procedur 
odszkodowawczych, wprowadzenie działań ograni-
czających populację dzików oraz odławianie dzików 
wchodzących w strefę zamieszkałą i znajdujących się 
poza obwodami łowieckimi.

Proszę o informację o działaniach podejmowanych 
w skali kraju i w województwie warmińsko-mazur-
skim w ramach walki z afrykańskim pomorem świń 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.
(Senator Jan Filip Libicki: Już jadę.)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: I senator 

Wcisła.)
Senator Wcisła, dobrze.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Czerwiński jeszcze.)

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie senatorskie kieruję do mar-

szałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego.
Chciałbym prosić pana marszałka o wyjaśnienie 

pewnego incydentu, którego byłem świadkiem w dniu 
7 czerwca. Otóż odbywała się wtedy w Sejmie debata 
nad kolejnym rocznym sprawozdaniem Krajowej Rady 
Sądownictwa. Kiedy przeprowadzałem wycieczkę 
uczniów, która była wtedy ze mną, przez wejście dla 
wycieczek, spotkałem przy tym wejściu pana sędziego 
Arkadiusza Tomczaka, sędziego Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie i członka zarządu 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Trwała 
tam jakaś dyskusja ze strażnikiem. Okazało się, że 
pan sędzia jako członek zarządu tego stowarzyszenia 
chciał sprawozdania KRS wysłuchać. Zwykle jest tak 
– i zawsze tak było – że przedstawiciele organizacji 
społecznych, którzy chcieli się przysłuchiwać debacie, 
są wpuszczani głównym wejściem. W tym przypad-
ku pana sędziego Tomczaka skierowano do wejścia 
dla wycieczek i przepuszczono przed nim wszystkie 
wycieczki, niejako wbrew odpowiedniej kolejności. 
Poddano go niezwykle długiej procedurze sprawdza-
jącej, jakimś dziwnym, wcześniej nieznanym procedu-
rom. Skończyło się to tak, że w momencie, w którym 
pan sędzia Tomczak ze współpracownikami przeszedł 
już przez wszystkie procedury, okazało się, że zakoń-
czyło się rozpatrywanie punktu, na które miał przyjść.

Będąc świadkiem tego wszystkiego, obiecałem, 
że zwrócę się do pana marszałka Kuchcińskiego 
z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Miałem nieodparte 
przekonanie, że cała sytuacja, której byłem świad-
kiem, miała znamiona szykan wobec pana sędziego 
Arkadiusza Tomczaka jako przedstawiciela zarządu 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W związku z tym zwracam się do pana marszałka 
Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienie tego incydentu, 
bo do tego się zobowiązałem. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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(senator J. Wcisła) wiedzy pomocne mogą być różne środki, którymi pan 
już obecnie dysponuje, ale według mnie celowe i bar-
dzo pomocne mogłoby być utworzenie w Warszawie, 
w miejscu symbolicznym przez swoją własną historię, 
w stolicy Polski, muzeum polskich strat wojennych. 
Dokumentowałoby ono, opisywało i eksponowało mar-
tyrologię narodu polskiego, straty poniesione przez 
polskie państwo – i te najważniejsze, ludzkie, i te mate-
rialne. Siedzibą muzeum powinna być stolica państwa, 
miejsce reprezentacyjne, które najczęściej odwiedzają 
delegacje zagraniczne. W programie każdej wizyty 
takiej delegacji powinny się znaleźć odwiedziny w tym 
muzeum. Warszawa jest też miastem turystycznym, 
celem wycieczek zagranicznych, a także wycieczek 
polskich dzieci i młodzieży, co ułatwia realizację celów 
edukacyjnych muzeum.

Obecnie nie istnieje w Polsce muzeum o takim 
charakterze, centralnie położone i łatwo dostępne. 
Rozproszone na terytorium Polski liczne pomniki 
historii, muzea w miejscach zagłady, ze względów 
oczywistych nie mogą w całości obrazować suma-
rycznych strat wojennych Polski. Nie pełni tej roli 
również Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
prezentujące szerszą geograficznie i przedmiotowo 
tematykę. Decyzja o powołaniu muzeum polskich 
strat wojennych – nazwa jest oczywiście kwestią 
wtórną, chodzi o problematykę ekspozycji – miałaby 
szczególnie symboliczne znaczenie w roku 2018, 
roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Z tych 100 lat równo połowę, od 1939 r. do 
1989 r., przeżyliśmy, będąc przedmiotem agresji, 
pod okupacją albo jako państwo niesuwerenne. 
Ekspozycja muzealna prezentująca nasze wojenne 
straty i ich skutek, to jest utracone korzyści z tego 
półwiecza, tłumaczyłaby naszą rolę w czasie II woj-
ny światowej, ale też obecne położenie geopolitycz-
ne, gospodarcze i demograficzne Polski.

Szanowny Panie Premierze, sugestię, że ko-
nieczne jest powołanie muzeum polskich strat wo-
jennych, sformułowałem już we wrześniu 2017 r. 
w oświadczeniu skierowanym do prezesa Rady 
Ministrów. Niestety, lakoniczna odpowiedź na to 
oświadczenie otrzymana od ministra spraw zagra-
nicznych nie odnosiła się do tego tematu. Tym bar-
dziej proszę o jednoznaczną i konkretną odpowiedź 
od pana premiera.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego…
Są jakieś komunikaty?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie.)

oraz o efektach tych działań. Proszę też o ustosun-
kowanie się do spraw podniesionych w niniejszym 
oświadczeniu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go, pana Piotra Glińskiego.

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim półroczu obserwujemy wzmożo-

ny atak międzynarodowych, zagranicznych sił na 
Polskę oraz Polaków w aspekcie sprawstwa i od-
powiedzialności za Holocaust Żydów w czasie 
II wojny światowej. Aby ten atak odeprzeć, wła-
dze Polski powinny działać zarówno na zewnątrz 
kraju, jak i wobec obojętnych czy też antypatrio-
tycznych środowisk w Polsce metodami bardziej 
ofensywnymi. Jeśli chodzi o politykę historyczną 
naszego państwa, to mamy ten komfort, że jak ża-
den z innych narodów nie musimy się wstydzić 
za działania naszych przodków w czasie II wojny 
światowej. Wystarczy więc tylko obiektywnie opi-
sać zdarzenia, historię II wojny światowej i prze-
kazać tę wiedzę naszym rodakom i zagranicy za 
pomocą różnych środków, także ze sfery kultury. 
Wyjątkowa odpowiedzialność spoczywa w tym za-
kresie na trzech członkach rządu: ministrze spraw 
zagranicznych, ministrze edukacji narodowej oraz 
ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Pana 
pozycja w rządzie, pozycja wicepremiera, oraz róż-
norodność metod, którymi pana resort dysponuje, 
powodują, że to na panu spoczywa największa od-
powiedzialność za prowadzenie skutecznej polskiej 
polityki historycznej.

Nie będę oczywiście pouczał pana, jak ją reali-
zować, chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeden 
aspekt, który do tej pory nie jest obecny w szerokiej 
dyskusji politycznej i publicznej. Otóż uważam, że 
zasadniczą winę za przypisywanie Polsce i Polakom 
współsprawstwa Holocaustu – oczywiście obok złej 
woli i nienawiści do nas – ponosi daleko idąca niewie-
dza, wręcz ignorancja co do wojennych losów Polski 
i Polaków, w szczególności ogromu strat, jakie po-
niósł nasz naród i państwo wskutek agresji III Rzeszy 
i Związku Sowieckiego, wskutek okupacji, zmiany 
granic i skutków odłożonych następstw pośrednich 
II wojny światowej. W zmniejszaniu obszaru tej nie-
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minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte drugie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Nie ma.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego drugie-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-

(marszałek S. Karczewski)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 45)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań228

    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 - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
 



62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań 229

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski - + + . + + + - + - + + + + - - - - - -
  55 A. Misiołek - + + - + + + - + - + . . . . . . . . .
  56 K. Mróz - + + - + + + - . - + + + + - - - - - -
  57 G. Napieralski . . . . . . . . - - + . + - + + + + + +
  58 J. Obremski . . . . + - + - - - + + + - + + - - - -
  59 B. Orzechowska - + + - + + + - + - + . . . . . . . . .
  60 A. Pająk - + + - + + + - + - + . + ? + - . - . -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - + . . + + + - + - + + + + - - - - - -
  63 M. Pęk - . + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  64 W. Piecha - + . . . . + - + - + + + + - - - - - -
  65 L. Piechota . . + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . - + - - - + - - + . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny - + + - . + + - + - + + + + - - - - - -
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  71 K. Radziwiłł - + + - + + + - + - + + + + + - - - - -
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - . + - + + + - + - + . + + - - - - - -
  74 J. Rotnicka + + - + - - - + - - + . + - + + + + + +
  75 J. Rulewski + + - + - . . + . ? - . + - + + + + + +
  76 J. Rusiecki - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  77 S. Rybicki + + - + - - - + - - + . + - + + + + + +
  78 C. Ryszka - + + - . + + - + - + + + + - - - - - -
  79 J. Sagatowska - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  80 M. Seweryński - + + - + . . . . . . + . + - - - - - -
  81 K. Słoń - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  82 W. Sługocki + + - + - - . + - - + - + - + + + + + +
  83 A. Stanisławek - + + - + + + - + - + . + + - - - - - -
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + - + - - . + . . . . + - + + + + + +
  86 A. Szwed - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  87 A. Szymański - + + - + . + - . - + + + + - - - - - -
  88 R. Ślusarz - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  89 P. Termiński + + . . . . . . . . . . + - + + + + + +
  90 P. Wach + + - + - - - + . - + . + - + + + + + +
  91 A. Warzocha - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  92 J. Wcisła + + . . . . . . . - + . + - + + + + + +
  93 K. Wiatr - + + - + + + - + - + + ? + - - - - - -
  94 J. Włosowicz - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  95 A. Wojtyła - + + - + + + - + - + + + + - - - - - -
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając - + + - . - + - - - + + + + - - - - - -
  98 B. Zdrojewska + + . + - - . + . . . . + - + + + + + +
  99 P. Zientarski + + - + - - - - . - + . + - + + + + + +
  100 J. Żaryn - + + - . + + - + - + + + + - - - - - -
 
  Głosujących 76 75 73 73 68 71 70 75 63 78 78 57 84 85 85 85 83 84 82 84
  Za 24 75 54 20 52 52 56 18 48 0 76 55 82 56 31 28 26 26 25 26
  Przeciw 52 0 19 53 16 19 14 57 15 76 1 1 0 26 54 57 57 58 57 58
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań230

    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 - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
 



62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań 231

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + - + + + . ? ? -
  58 J. Obremski - - - - - - - - - + - - + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  60 A. Pająk - - - - . - - - - - - ? + + . + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  63 M. Pęk - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  64 W. Piecha - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  65 L. Piechota - - - - - - - - - - - - - + + + + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - . - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + - + + + + ? ? -
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + - + + + + ? ? -
  76 J. Rusiecki - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + - + + + + ? ? -
  78 C. Ryszka - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska . - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  80 M. Seweryński - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  81 K. Słoń - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + - + + + + - ? -
  83 A. Stanisławek - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + - + + + + ? - .
  86 A. Szwed - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  87 A. Szymański - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + - + + + . ? - -
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + - + + + + ? ? -
  91 A. Warzocha - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + - + + + + ? ? -
  93 K. Wiatr - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz - - - - - - - - - - - - + + + + + + + .
  95 A. Wojtyła - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając - - - - - - - - - - - - + + + + + + + ?
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + . - + + ? + ? ? -
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + - + + + + + ? -
  100 J. Żaryn - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
 
  Głosujących 82 83 84 84 83 83 84 84 84 84 84 83 84 82 83 84 81 84 84 82
  Za 26 26 26 26 26 25 26 26 26 25 26 25 57 81 82 82 81 60 58 56
  Przeciw 56 57 58 58 57 58 58 58 58 59 58 57 27 0 0 0 0 1 7 25
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 23 19 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań232

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + - + + + + + ? + +
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  7 A. Bobko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + ? ? ? ? ? ? - ? ?
  11 B. Borusewicz + + + + - - - + - - + - + . + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + + . + + + + + + -
  15 Z. Cichoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 L. Czarnobaj . + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + . + + + + -
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + - + + + + + ? + +
  23 J. Duda + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + - + ? + + + + + ? + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + ? + + + + + + . +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  27 A. Gawęda + + + + + + + + + + + + + + + + . + + -
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  29 M. Golba + + + + + + + + + + + + + + + + . + + -
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + ? - + + + ? . - + +
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  39 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + ? + + + + . - + +
  41 M. Koc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  42 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  45 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  46 W. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  47 J.F. Libicki + + + + + + - + - - ? - + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
 



62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań 233

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  58 J. Obremski + . . . + + + + + + + + . + + + + + + +
  59 B. Orzechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + . + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  63 M. Pęk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + . + + - + + + + + + + +
  75 J. Rulewski + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  77 S. Rybicki + + + . + + + + + + + - + + + + + ? + +
  78 C. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  80 M. Seweryński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + ? + + + + . + + +
  86 A. Szwed + + + . + + + + + + + + + + + + + + + -
  87 A. Szymański + + + + + . + + + + + + + + + + + + + -
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  89 P. Termiński + + + + + + - + + + + - + + + ? + ? + +
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + ? + + + + + ? + +
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + ? + + . . + + + .
  93 K. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  94 J. Włosowicz + + + + + . + + + + + + + + + + + + + -
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + . + + + - ? + + + ? - ? +
  99 P. Zientarski + + + . + + + + + + + - + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
 
  Głosujących 83 82 83 80 84 82 84 83 83 84 84 84 81 83 82 83 79 84 83 83
  Za 83 81 81 78 81 79 79 81 79 79 80 58 79 82 81 80 77 74 81 30
  Przeciw 0 0 0 0 1 1 3 0 2 3 0 15 0 0 0 0 0 4 0 52
  Wstrzymało się 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 11 2 1 1 3 2 6 2 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań234

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 



62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań 235

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 84 81 83 84 83 83 84 84 84 83 82 82 84 83 83 83 79 82 80 82
  Za 83 78 82 83 82 83 83 84 84 82 82 81 84 83 83 81 77 80 78 80
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań236

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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 + + + + + + - - + + + - + + + + + + + +
 



62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań 237

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + - - + + + - + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + . . + - + . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski + + + + + + . + + + + - + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  60 A. Pająk + + + + + + - - + + + - + + . + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +
  63 M. Pęk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  64 W. Piecha + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + . - + + + - + + + + + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa + + + + + + - - + + + - + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + - + + + - + + . + . + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + ? + - + + - . + ? + + . + + + + + + ?
  75 J. Rulewski + + + + + . - + + + + . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki + + + + + + - . + + + - + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + - + + + + + . ? + + + ? ? -
  78 C. Ryszka + + + + + + - ? + + + - + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + - - + + . - + + + + + + + +
  80 M. Seweryński + + + + + + - + + + + - + + + + + + + +
  81 K. Słoń + . . + + + - - + + + - + + + + + + + +
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + + + + - - + + + - + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark ? ? ? - ? ? - + ? ? + + . + + + + + + ?
  86 A. Szwed + + + + + + + . + + + - + + + + + + + +
  87 A. Szymański + + + + + + - + + + + - + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + - + + + - + + . + + + + +
  89 P. Termiński + + + . + + - + + + + + ? + + + + . + ?
  90 P. Wach + + + + + + - + + + + + . + + + + + + ?
  91 A. Warzocha + + + + + + + - + + + - + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + - + + ? + + . + + + + + + ?
  93 K. Wiatr + + + + + + - ? + + + - + + . . . . . +
  94 J. Włosowicz + + + + + + - + . + + - + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + + + + + - - + + + - + + . + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + - + ? ? + + . + + + + + + ?
  99 P. Zientarski + + + + + + - + + + + + . + + + + + + ?
  100 J. Żaryn + + + + + + - - + + + - + + + + + + + +
 
  Głosujących 82 80 78 77 78 78 74 73 77 78 76 75 60 76 67 75 73 73 75 75
  Za 80 77 76 72 76 76 23 33 72 65 76 17 57 74 66 74 72 71 73 57
  Przeciw 0 0 0 4 0 0 51 37 0 1 0 57 2 0 0 0 0 0 0 2
  Wstrzymało się 2 3 2 1 2 2 0 3 5 12 0 1 1 2 1 1 1 2 2 16
                    
 



238

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Wyniki głosowań

    101
  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 +

     101
  54 A. Mioduszewski +
  55 A. Misiołek .
  56 K. Mróz +
  57 G. Napieralski .
  58 J. Obremski +
  59 B. Orzechowska .
  60 A. Pająk +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej .
  62 G. Peczkis +
  63 M. Pęk +
  64 W. Piecha .
  65 L. Piechota .
  66 A. Pociej .
  67 M. Poślednik .
  68 M. Potoczny +
  69 K. Probierz .
  70 Z. Pupa +
  71 K. Radziwiłł +
  72 M. Rocki .
  73 T. Romańczuk +
  74 J. Rotnicka -
  75 J. Rulewski .
  76 J. Rusiecki +
  77 S. Rybicki ?
  78 C. Ryszka +
  79 J. Sagatowska +
  80 M. Seweryński +
  81 K. Słoń +
  82 W. Sługocki .
  83 A. Stanisławek +
  84 L. Staroń .
  85 G. Sztark .
  86 A. Szwed +
  87 A. Szymański +
  88 R. Ślusarz +
  89 P. Termiński ?
  90 P. Wach ?
  91 A. Warzocha +
  92 J. Wcisła ?
  93 K. Wiatr +
  94 J. Włosowicz +
  95 A. Wojtyła +
  96 A. Zając .
  97 J. Zając +
  98 B. Zdrojewska ?
  99 P. Zientarski +
  100 J. Żaryn +
 

  Głosujących 73
  Za 58
  Przeciw 2
  Wstrzymało się 13
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Przemówienie senatora Jarosława Dudy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Oto po ponad pół roku ustawa o Narodowym Instytucie Wolności, flagowym przedsięwzięciu premiera 
Glińskiego, ponownie trafia pod obrady Senatu. Przypomnijmy sobie. Utworzenie w zeszłym roku Narodowego 
Instytutu Wolności było powszechnie krytykowane przez organizacje pozarządowe. Z nikim nie było na po-
ważnie konsultowane, przez żadne środowisko obywatelskie nie było postulowane. Za to w sposób radykalny 
zmieniało formę prowadzenia dialogu przez rząd ze zorganizowanymi obywatelami oraz wprowadzało zupełnie 
nowy sposób dystrybucji publicznych środków centralnych na działania sektora obywatelskiego. Państwo polskie 
dokonało absolutnego regresu w realizacji zasady pomocniczości.

Jeśli więc po ponad pół roku rząd zmienia tak ważną dla organizacji pozarządowych ustawę, to należałoby 
mieć uzasadnioną nadzieję, że robi to w interesie organizacji i na rzecz aktywności obywatelskiej. Tak zrobił-
by każdy normalny rząd. Ale to jest przecież rząd PiS. A rząd PiS, jeśli coś zmienia, to zmienia to wyłącznie 
w interesie PiS i ludzi PiS. I dokładnie tak jest w przypadku tej ustawy.

Na czym więc koncentruje się rząd w tej ustawie? Na pieniądzach. Ale skoro na pieniądzach dla organizacji 
pozarządowych, to chyba dobrze – mógłby ktoś powiedzieć. Kłopot w tym, że kwestia pieniędzy dla organizacji 
pozarządowych jest w tej ustawie najbardziej niejasna, ponieważ do dzisiaj Narodowy Instytut Wolności nie 
przedstawił żadnego nowego i gotowego programu dla organizacji, nawet kluczowego Narodowego Programu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który miał być fundamentem dla wszystkich pozosta-
łych programów. Reszta, można powiedzieć, rozpływa się we mgle rzekomych konsultacji, o których niewiele 
możemy się dowiedzieć, bo Instytut do dzisiaj nie był w stanie stworzyć swojej strony internetowej i rzetelnie 
informować o swoich działaniach. Jest to, nawiasem mówiąc, symboliczny i dość żałosny obraz kompetencji 
kierownictwa Narodowego Instytutu Wolności – domagacie się większego budżetu, radykalnego wzrostu za-
trudnienia, nowej siedziby, a nie radzicie sobie z tak prostą podstawową sprawą jak strona internetowa.

Tymczasem sama ustawa nie była konsultowana w otwarty sposób przez organizacje, a konsultacje zostały 
ograniczone jedynie do Rady Działalności Pożytku Publicznego, której minister Lipiński przewodniczy za karę. 
Tak właśnie w praktyce wygląda realizacja obietnic PiS o większej transparentności, lepszych standardach 
dialogu społecznego i o tym, że będziecie słuchać Polaków. Słuchacie tylko jednego Polaka, który zresztą idei 
społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych nigdy specjalnie nie rozumiał.

O jakie więc pieniądze w tej ustawie chodzi? Przede wszystkim o 60 etatów. 60 etatów za prawie 9 milio-
nów zł do zarządzania programami, których nie ma. Następnie w tej ustawie chodzi o 20 milionów zł na remont 
budynku, w którym te 60 osób za prawie 9 milionów zł będzie siedzieć, żeby rozliczać programy, o których nic 
nie wiemy. O ile więc przy powoływaniu Narodowego Instytutu Wolności można było odnieść wrażenie, że to 
po prostu bezczelny skok na kasę frakcji premiera Glińskiego, o tyle teraz wygląda to tak, że ta frakcja znacznie 
się rozrosła i potrzebuje kolejnych synekur, a do tego ładnego budynku, gdzie można będzie poupychać biurka 
dla krewnych i znajomych królika z PiS.

Profesor Gliński w 2014 r. mówił, że społeczeństwo obywatelskie jest słabe. Premierze Gliński, czy tych 60 
etatów i budynek za 20 milionów zł wzmocni społeczeństwo obywatelskie? No, chyba że chodzi o kolejną pańską 
tezę, że prawdziwe społeczeństwo obywatelskie to Kluby Gazety Polskiej. To wyjaśniłoby te etaty i te remonty.

Niestety dalej nie zajmujecie się rzeczami naprawdę ważnymi: kontrowersjami wokół mechanizmu 1%, 
nie wzmacniacie dialogu poprzez uzupełnienie składu Rady Dialogu Społecznego o przedstawicieli trzeciego 
sektora, nie budujecie polityki młodzieżowej, nie rozwijacie polityki senioralnej, którą Narodowy Instytut 
Wolności w ogóle pomija w swoich działaniach. Przez waszą pazerność i konfliktowość fundusze norweskie 
są mocno opóźnione, a wisiała groźba, że w ogóle nie trafią do polskich organizacji pozarządowych. Jednak 
przychodzicie po etaty i nową siedzibę.

PiS jest jak rak. Ogarnia kolejne obszary państwa, zwłaszcza społeczną przestrzeń, i zdrową tkankę zatruwa 
toksynami klientelizmu, dezorganizacji, niekompetencji. Postępujecie w ten sposób w gospodarce ze spółkami 
Skarbu Państwa, ograniczacie i centralizujecie samorządność, i w ten sam sposób próbujecie skrzywdzić spo-
łeczeństwo obywatelskie. Ale w tym przypadku to szczególna bezczelność, żeby kosztem ludzi aktywnych, 
wrażliwych i poświęcających z pasją swój wolny czas innym, budować sobie etaty dla partyjnej frakcji.

I pytania.
Po pierwsze, jaka jest alokacja środków na poszczególne programy?
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Po drugie, jak dokładnie zostanie zagospodarowanych tych 60 etatów w stosunku do planowanych i obec-
nych programów?

Po trzecie, jaka będzie procedura oceny wniosków w nowych programach: ostateczna opinia transparentnie 
wybranych ekspertów czy decyzja dyrektora na podstawie niewiążącej go opinii ekspertów?

Po czwarte, dlaczego tworzony jest program harcerski obejmujący jeden typ organizacji, a pomijane są 
wszystkie inne organizacje pracujące z młodzieżą?

Po piąte, w jaki sposób powstawały nowe programy, z kim były konsultowane ich założenia, z czyich ocze-
kiwań, z jakich diagnoz wynikały?
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, DzU z 2017 r., 
poz. 1566 i 2180, oraz z 2018 r., poz. 650 i 710, uchylając tym samym dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. W związku z tym doszło do kluczowych zmian polegających m.in. na tym, że 
to Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” przejęło kompetencje marszałków województw w zakresie 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Istotą tej zmiany jest nadrzędny interes publiczny w zakresie budowy 
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Warto podkreślić, że omawiana ustawa o zmianie usta-
wy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską i dostosowanie 
jej założeń do ustanowienia wieloletniego programu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską” wynikają z uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.

Dzięki dostosowaniu nowych przepisów do realizacji wspomnianej inwestycji można było zrealizować cel 
ustawodawcy, jakim było przede wszystkim wprowadzenie przepisów, które w sprawny i łatwy sposób umoż-
liwią realizację inwestycji polegającej na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Jeśli chodzi o korzyści wynikające z samej inwestycji, nadrzędnymi aspektami są zapewnienie bezpieczeń-
stwa publicznego, także w regionie powstania drogi wodnej, ale również zabezpieczenie wschodniej granicy 
Unii Europejskiej i wschodniej flanki NATO.

To, na co należy również zwrócić uwagę, to rozwój gospodarczy regionu, w którym powstanie droga wodna, 
jak również dynamiczny wzrost gospodarczy naszego państwa. Korzyści wynikające z transportu wodnego 
to przede wszystkim mała szkodliwość dla środowiska naturalnego, propagowanie rozwiązań ekologicznych, 
możliwość transportu każdego rodzaju towarów, także o dużych gabarytach i znacznej ładowności. Niezależnie 
od wszystkich tych zalet jest to rozwiązanie stosunkowo niedrogie w porównaniu np. do transportu drogowego.

Dzięki wprowadzeniu nowej ustawy – Prawo wodne realizacja inwestycji będzie mogła zostać wykonana 
w sposób szybki i sprawny. Co zostało już niejednokrotnie podkreślone, pilna realizacja budowy kanału że-
glugowego wynika również z potrzeby zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów Zalewu Wiślanego 
naszym jednostkom Sił Zbrojnych i Straży Granicznej.

Moim zdaniem budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską przyniesie wiele korzyści, 
które wpłyną na obronność naszego państwa, rozwój gospodarki oraz obniżenie ponoszonych dotychczas kosz-
tów. Reasumując: uważam, że wprowadzenie omawianej ustawy jest działaniem korzystnym.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Zmiany wprowadzane na mocy ustawy o zmianie ustawy o własności lokali są ważne i oczywiście koniecz-
ne. Ustawa ta ma bowiem na celu wyeliminowanie istotnych wątpliwości interpretacyjnych powstałych na tle 
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości do ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali, dotyczących wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych oraz kom-
petencji starosty do badania przesłanek wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Wskazane wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z obowiązującym od dnia 11 września 2017 r. art. 2 
ust. 1a ustawy o własności lokali, dotyczą faktu, iż niektórzy starostowie działający na podstawie przedmioto-
wego przepisu odmawiają obecnie wydawania kompletnego zaświadczenia w zakresie przewidzianym przez ten 
przepis, ograniczając się wyłącznie do stwierdzenia, że lokal jest samodzielny, co wynika z braku wyraźnego 
skonkretyzowania obowiązków starosty w tym zakresie. Jak się podkreśla, brak wydania kompletnego zaświad-
czenia przez starostę w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której zarówno notariusz, jak i sąd wieczystok-
sięgowy nie mogą dokonać czynności niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu.

Ponadto wątpliwości interpretacyjne powstały również w obszarze wydzielania samodzielnych lokali miesz-
kalnych w starych budynkach, w których brak jest dokumentacji planistyczno-budowlanej. Źródłem tego proble-
mu jest w tym wypadku fakt, iż obowiązek przechowywania tego typu dokumentacji powstał dopiero z dniem 
1 stycznia 1995 r., w związku z czym wydzielanie samodzielnych lokali w starszych budynkach i ustanawianie 
dla nich odrębnej własności stało się bardzo utrudnione.

Mając to na uwadze, pragnę podkreślić, iż procedowana ustawa wprowadza jasne i przejrzyste obowiązki 
starosty związane z przedmiotowymi problematycznymi kwestiami i wychodzi naprzeciw problemom zgła-
szanym przez gminy, starostwa powiatowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne organizacje. Dzięki wprowa-
dzonym rozwiązaniom spełniony powinien zostać ostatecznie cel, który przyświecał poprzedniej zmianie 
ustawy o własności lokali, gdyż omawiane regulacje mają na celu znaczące usprawnienie procedury wydawania 
zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego. Wydawanie przez starostę tego typu zaświadczeń przed 
dniem 11 września 2017 r. komplikowała dodatkowo niespójna linia orzecznictwa sądów administracyjnych, 
co pozwalało także na istotne obchodzenie prawa w tym zakresie przez wielu deweloperów.

W takich okolicznościach podnieść należy, iż proponowane zmiany pozwolą na wyeliminowanie zaistniałej 
w omawianym zakresie istotnej luki prawnej, dzięki czemu wszelkie czynności notarialne i sądowe niezbędne 
do ustanowienia odrębnej własności lokali będą mogły być dokonywane bez jakichkolwiek przeszkód prawnych. 
Po wprowadzeniu przedmiotowych regulacji powinna nastąpić także całkowita eliminacja zaistniałych na tym 
polu wątpliwości interpretacyjnych, dzięki czemu osiągnięty powinien zostać pierwotny cel zeszłorocznych 
zmian w ustawie o własności lokali.

Mając to na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla proponowanych zmian. Dziękuję bardzo za uwagę.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

W dniu 20 lipca 2017 r. doszło do wprowadzenia ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościami, która 
znowelizowała przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Wprowadzona ustawa miała 
uregulować kwestię wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych oraz określić kompetencje starosty w tym 
zakresie. Jednakże po wprowadzeniu wyżej wymienionej nowelizacji ustawy powstało wiele niejasności i pro-
blemów interpretacyjnych.

Zastrzeżenia, które zaczęły się pojawiać po 11 września 2017 r., czyli po wprowadzeniu i obowiązywaniu 
znowelizowanej ustawy o własności lokali, dotyczyły braku przepisów przejściowych do ustawy o Krajowym 
Zasobie Nieruchomościami, ale przede wszystkim samo brzmienie art. 2 ust. 1a u.w.l. doprowadziło do powstania 
różnych wykładni znowelizowanych przepisów ustawy o własności lokali. Co więcej, należy zwrócić uwagę 
na kolejny problem, polegający na wątpliwościach starostów co do treści wydawanych zaświadczeń o samo-
dzielności lokalu. Starosta jest zobligowany, a zarazem uprawniony do wydania zaświadczenia, które stanowi 
warunek ustanowienia odrębności, czy to w formie aktu notarialnego, czy orzeczenia sądowego. Żaden jednak 
przepis ustawy o własności lokali nie nakłada obowiązku sprawdzenia, czy ustanowienie odrębnej własności 
lokalu będzie zgodne z obowiązującym miejscowym planem, decyzją o warunkach zabudowy czy wreszcie 
decyzjami wydawanymi w toku procesu inwestycyjnego. W związku z tym wprowadzenie u.k.z.n. doprowadziło 
do dezorganizacji pracy starostw powiatowych, a także notariuszy i sędziów.

Kolejne wątpliwości i obawy, które zaczęły występować po wprowadzeniu art. 2 ust. 1 u.w.l., dotyczą 
budynków, które zostały wybudowane kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Właściciele takich budynków nie 
dysponują dokumentami związanymi z procesem inwestycyjnym, wiele gmin nie ma nawet uchwalonego planu 
gospodarowania przestrzennego. Na kanwie wprowadzonych nowelizacji jest to przesłanka do odmówienia 
ustanowienia odrębnej własności lokali.

W związku z tym uważam, że zaproponowane zmiany omawianej ustawy wprowadzą oczekiwany porządek, 
wyeliminują powstałe wątpliwości interpretacyjne. Warto zwrócić bowiem uwagę na samą intencję ustawodawcy. 
W swoim pierwotnym założeniu chciał on zlikwidować praktykę, jaką wprowadzili deweloperzy, polegającą na 
przekształcaniu budynków jednorodzinnych w budynki wielolokalowe. Takie działania prowadziły do obejścia 
przepisów o warunkach technicznych.

Podsumowując: uważam, że doprecyzowanie przepisów art. 2 ust. 1 u.w.l., wprowadzi oczekiwany przez 
ustawodawcę rezultat i uporządkuje proces budowlany, dlatego jestem za wprowadzeniem proponowanych 
zmian w omawianej ustawie.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uregulowania wprowadzane na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 
są niezwykle ważne i korzystne. Zaakceptowanie tej ustawy w przyjętym przez Sejm kształcie doprowadzi do 
istotnych zmian dla przedsiębiorców, gdyż w istocie umożliwi płynne kontynuowanie działania przedsiębior-
stwa po śmierci właściciela firmy prowadzonej przez daną osobę fizyczną jednoosobowo. Przedsiębiorca będzie 
mógł wskazać osobę, która z chwilą śmierci przedsiębiorcy pokieruje dalej jego firmą, a jeśli nie uczyni tego 
za życia, możliwość taką otrzymają jego najbliżsi. Regulacje zawarte w przedmiotowej ustawie mają zatem na 
celu znaczące ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu 
przedsiębiorców. Projekt ustawy konsultowany był w szczególności ze środowiskiem firm rodzinnych, które 
wyjątkowo zabiegało o wprowadzenie przedmiotowych regulacji. Liczba tego typu przedsiębiorstw w Polsce jest 
bowiem bardzo duża – jak się wskazuje, firmy rodzinne stanowią nawet 60% całego sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Mając te dane na uwadze, podkreślić należy, iż z roku na rok narasta problem spadkobrania i zapewnia-
nia kontynuacji funkcjonowania firm prowadzonych jednoosobowo – w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej jest ich zarejestrowanych już ponad 2,4 miliona, z czego ok. 200 tysięcy ma wła-
ścicieli mających więcej niż 65 lat. W obecnym stanie prawnym – z uwagi na szereg problemów dotyczących 
sfery prawa prywatnego i publicznego – wraz ze śmiercią przedsiębiorcy faktycznie kończy się byt prawny 
prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje bowiem, że w przypadku 
śmierci przedsiębiorcy jego spadkobiercy muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami, które wynikają bądź to 
z niewłaściwych rozwiązań legislacyjnych, bądź to z ich całkowitego braku. Wejście w życie nowych regulacji 
powinno zatem znacząco zniwelować omawiany problem, co będzie korzystne nie tylko dla przedsiębiorców, 
ich rodzin, kontrahentów i pracowników, ale w konsekwencji także dla całej gospodarki. Firmy jednoosobowe 
osiągają bowiem coraz częściej wielomilionowe obroty oraz tworzą miejsca pracy dla dziesiątek lub setek osób, 
w związku z czym niezwykle istotne stało się odpowiednie zabezpieczenie kontynuacji ich funkcjonowania. 
Zgodnie z procedowaną ustawą to właśnie zarządca sukcesyjny zapewni kontynuację działalności firmy do 
czasu zakończenia wszelkich formalności spadkowych, a w tym przejściowym okresie utrzymywane będą 
w mocy wszelkie umowy, koncesje, zezwolenia i inne nabyte przez daną firmę prawa i obowiązki. W ustawie 
przewidziane zostały także kompleksowe rozwiązania związane z prawem podatkowym, prawem pracy czy też 
prawem administracyjnym, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nowych rozwiązań związanych 
z sukcesją przedsiębiorstwa. Istotną zachętą do przejmowania i dalszego prowadzenia przedsiębiorstw wydają 
się m.in. stosowne zapisy dotyczące zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w określonych warunkach.

Podsumowując, wskazać należy, iż zadbanie o byt firm prowadzonych jednoosobowo po śmierci ich właści-
ciela leży w interesie nie tylko samych przedsiębiorców, ale także w interesie wszystkich uczestników obrotu 
gospodarczego. Dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu genero-
wać zyski, zachowane zostaną przede wszystkim miejsca pracy, konsumenci będą mogli łatwiej korzystać ze 
swych uprawnień, regulowane będą zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne, 
a ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy osobistymi staraniami 
przedsiębiorcy i członków jego rodziny przez wiele lat. Ponadto niezmiernie ważne jest wspieranie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, pomaga to bowiem w efektywnym tworzeniu tzw. klasy średniej, która 
mocno wspomaga wzrost gospodarczy kraju. Rozwiązania proponowane w ustawie o zarządzie sukcesyjnym 
stały się zatem niezbędne i należy je niezwłocznie wprowadzić do porządku prawnego.

Mając te spostrzeżenia na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla wprowadzanej ustawy. Dziękuję bardzo 
za uwagę.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Ponieważ odpowiedź, którą otrzymałem, odpowiedź na moje oświadczenie z dnia 16 maja 2018 r., dotyczyła 
ekshumacji Arkadiusza Rybickiego, a nie niedopuszczania mnie na grób mojej żony Aliny Pieńkowskiej, po-
nawiam moje zapytanie i proszę o odpowiedź na moje oświadczenie.

1. Dlaczego podczas wygradzania terenu nie zapewniono możliwości dojścia do innych grobów osobom 
bliskim?

2. Kto personalnie ze strony prokuratora oraz Policji nadzorował zabezpieczenie terenu?
3. Czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny planuje podjęcie czynności w kierunku art. 231 kodeksu 

karnego, tj. ustalenia, czy Policja – lub inne instytucje zlecające Policji określone działania – nie przekroczyła 
w tym przypadku swoich uprawnień?

4. Czy minister spraw wewnętrznych i administracji planuje kontrolę stanu wyszkolenia policjantów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub – ponieważ sprawa braku elementarnej wiedzy wydaje się oczywista – 
podejmie działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy?

Poruszam sprawę związaną z bulwersującą i bolesną dla mnie sytuacją, która miała miejsce 14 maja o godzinie 
15.30 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Jak co tydzień chciałem zapalić znicze na grobie mojej żony Aliny 
Pieńkowskiej, a wiedziałem, że dopiero o godzinie 19.00 ma się odbyć ekshumacja Arkadiusza Rybickiego. 
W tej części cmentarza stał już kordon Policji i Żandarmerii Wojskowej. Dojście do grobu żony zablokował mi 
policjant, przedstawiający się jako aspirant Chmielewski, który stwierdził, że ma rozkaz nikogo nie przepuszczać. 
Na pytanie osób postronnych, czy jak będzie rozkaz strzelać, to też to zrobi, stwierdził że tak. Nie dopuszczał 
mnie do przejścia nawet wtedy, kiedy wylegitymowałem się i wskazałem grób żony, który znajdował się ok. 
100 metrów od miejsca ekshumacji. Wzywany dowódca operacji odmówił przybycia i rozmowy ze mną.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej proszę o przedstawienie zasadności występowania odcinkowego 

pomiaru prędkości na trasie Zielona Góra – Poznań, droga nr 32, miejsce: Sulechów (województwo lubuskie).
Wspomniana trasa przebiega przez tereny zalesione i nie stwarza żadnego zagrożenia dla uczestników ruchu 

drogowego, brak tam skrzyżowań i wyjazdów. Odcinkowy pomiar prędkości znajduje się jednak przed skrętem 
do miejscowości Babimost, gdzie znajduje się port lotniczy. Być może umiejscowienie radarów związane jest 
z tym, że osoby uczęszczające tą drogą spieszą się na samolot, który startuje o wczesnej porze (godzina 5.45). 
Nie ma racjonalnego wytłumaczenia dla obecności systemu w tym miejscu. Istnieje wiele innych lokalizacji 
– przy szkołach, skrzyżowaniach itp. – w których odcinkowy pomiar prędkości byłby niezwykle przydatny. 
Proszę też o informację, czy system funkcjonuje, z doniesień medialnych wynika bowiem, że przy drodze nr 32 
nie ma przyłącza elektroenergetycznego.

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o wyjaśnienia w tej sprawie i odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoją dezaprobatę w związku z notorycznymi opóźnienia-

mi lotów na trasach Szczecin (Goleniów) – Warszawa oraz Warszawa – Zielona Góra (Babimost). W związku 
z obowiązkami służbowymi często przemieszczam się na trasach ze Szczecina (Goleniowa) do Warszawy, lot 
o godzinie 21.05, oraz z Warszawy do Zielonej Góry (Babimostu) ,wieczorny lot o godzinie 22.35. Loty nie są 
łączone, jednak w wyniku opóźnień lotu ze Szczecina uzyskanie połączenia do Zielonej Góry graniczy z cudem. 
Lot o godzinie 22.35 na trasie Warszawa – Zielona Góra (Babimost) również bardzo często jest opóźniony lub 
całkowicie odwoływany. W większości przypadków warunki atmosferyczne nie przeszkadzają w starcie samo-
lotu, tymczasem taki komunikat jest niestety przekazywany pasażerom. Loty krajowe są szczególnie ważne ze 
względu na rozwój gospodarczy, ale także turystykę, szczególnie w okresie wakacyjnym.

W związku z przestawioną sytuacją proszę o interwencję w wymienionej sprawie i okazanie szczególnej 
atencji lotom krajowym, które są wizytówką infrastruktury powietrznej i winny być obsługiwane i planowane 
z najwyższą starannością.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie zwracam się z zapytaniem senatorskim – i proszę o udzielnie mi odpowiedzi na to pytanie – czy 

w najbliższym czasie jest planowane zwiększenie finansowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie.

Uzasadnienie.
Do prowadzonego przeze mnie biura senatorskiego wpłynęło pismo z dnia 6 kwietnia 2018 r., w którym 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Szczawnicy zwraca się 
z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zwiększenia finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie to w ww. piśmie wskazuje, że środowisko skupione wokół warsztatów terapii zajęciowej 
pomimo tego, że prowadzi ważną społecznie misję, jest pokrzywdzone, gdyż nie dysponuje odpowiednimi 
środkami finansowymi, aby w pełni realizować statutowe zadania polegające na niesieniu pomocy osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie podkreśla, że środki finansowe, jakie otrzymują placów-
ki prowadzące warsztaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, są na tak niskim 
poziomie, że trudno im sfinansować warsztaty. Ponadto stowarzyszenie zwraca uwagę, że od 2009 r. nastąpił 
wzrost finansowania pobytu uczestnika na terapii w WTZ tylko o 8%, podczas gdy w tym samym okresie 
nastąpił 65-procentowy wzrost płacy minimalnej.

Nie da się opisać, jak ważną rolę pełnią warsztaty terapii zajęciowej. Obowiązkiem państwa polskiego jest 
niesienie pomocy potrzebującym, a w szczególności osobom niepełnosprawnym. Z tego powodu powinno 
nastąpić urealnienie obecnego poziomu finansowania warsztatów. W związku z tym proszę o podjęcie działań 
zmierzających do tego celu.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski  
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

W ostatnich tygodniach doświadczyliśmy suszy na dużym obszarze naszego kraju. Szczególnie dokuczliwe 
skutki tego odczuwają rolnicy, których uprawy w znacznym stopniu zostaną zniszczone. 

Rząd zareagował szybko, przygotowując wsparcie dla rolników ze względu na straty suszowe. Jednak aby 
było ono skuteczne, gminy muszą składać wnioski o powołanie komisji ds. szacowania strat. Niestety, jak in-
formują wojewodowie, gminy zwlekają ze składaniem takich wniosków, a co za tym idzie – rolnicy pozostają 
bez pomocy państwa. Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w zaistniałej sytuacji?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Leszka Suskiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu i druhowie OSP z gminy Siemiątkowo 
w powiecie żuromińskim. Moi rozmówcy wskazali na problem, jakim jest brak wozu strażackiego w OSP 
Krzeczanowo. Ta jednostka istniejąca od 1928 r. już dwukrotnie zabiegała o dofinansowanie pojazdu pożarni-
czego, ale bezskutecznie.

Obecnie gmina Siemiątkowo pozyskała dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w wyso-
kości 130 tysięcy zł, gmina ze swej strony zabezpieczyła na ten cel 150 tysięcy zł, ale brakuje jeszcze ok. 500 ty-
sięcy zł. Zabieganie o zakup samochodu pożarniczego jest tym bardziej zasadne, że w ostatnim czasie został 
wycofany z eksploatacji ponadtrzydziestoletni samochód gaśniczy i druhowie podążają do pożarów swoim 
autami osobowymi. Jest to sytuacja groźna dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności i podróżujących drogą 
Mława – Radzanów – Krzeczanowo – Raciąż – Płońsk, która w wyniku przebudowy odcinka drogi krajowej 
E7 zostanie dodatkowo obciążona.

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwość finansowego wsparcia zakupu wozu gaśniczego 
dla OSP Krzeczanowo.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W oparciu o regulację z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w 2018 roku 

nastąpiła zmiana zasad dotowania, między innymi w odniesieniu do niepublicznych szkół, w których nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2 wymienionej ustawy 
(dalej jako „ustawa”): „Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem reje-
strującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostki samorządu terytorialnego”.

W art. 45 ustawy zapisano z kolei: „Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 
1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 
2, i 8 oraz art. 28–30, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 
samorządu terytorialnego, ustala się:

1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym;

2) w okresie od pierwszego dnia następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem 
kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 
budżetowym”.

Interpretując przywołane zapisy i naliczając od stycznia 2018 r. wysokość dotacji na 1 ucznia, samorządy 
brały pod uwagę kwotę przewidzianą w subwencji z 2017 roku na tegoż ucznia. Ustawodawca nie wskazał 
bowiem konieczności brania pod uwagę ustalonych na 2018 rok wag opisujących poszczególne zadania oświa-
towe. Wobec tego faktu samorządy brały pod uwagę kwotę subwencyjną z 2017 roku, bez przeliczania jej wag 
z 2018 roku. 1 marca 2018 roku na stronach internetowych MEN (w nagłówku pisma widnieje data 27 lutego 
2018 roku) pojawiło się wyjaśnienie, jak naliczać dotację od stycznia 2018 roku: „Biorąc pod uwagę, że został 
już opublikowany algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, jednym z możliwych 
rozwiązań jest ustalenie części dotacji za okres styczeń – marzec w wysokości wynikającej z kwoty przewidzia-
nej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok (którą można już dość dokładnie oszacować) 
lub do oszacowania wysokości kwoty dotacji za okres styczeń – marzec wykorzystać finansowy standard «A» 
i wskaźnik korygujący «Di» z roku 2017 oraz wartości wag i współczynniki przy statystycznej liczbie uczniów 
«Uri» ustalone w algorytmie podziału subwencji na rok 2018. W takich przypadkach zagwarantowane będzie 
udzielenie dotacji w kwocie określonej lub bliskiej tej opisanej w art. 26 ust. 2, z jednoczesną gwarancją możliwie 
małej zmiany części dotacji z miesiąca na miesiąc, co jest celem przepisu art. 43 ust. 5 i nie stoi w sprzeczności 
z zapisami art. 34 ust. 1”.

Wracając do dalszych procedur naliczania i wyrównywania dotacji na 2018 rok, ustawodawca nakazał 
w art. 43 ust. 5: „W przypadku wyrównania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, 
art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych 
części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizo-
wanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej 
arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do 
dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji”.

W praktyce niemożliwe jest zastosowanie przeliczeń dotacji z wyrównaniem od stycznia 2018 roku z za-
chowaniem wymienionych wskaźników procentowych, gdyż kwota na 1 ucznia ustalona w metryczce MEN na 
2018 rok różni się od tej naliczonej już w styczniu, lutym i marcu dla niepublicznych placówek przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Żaden samorząd nie czeka do marca, by wypłacić dotację za styczeń! Różnice sięgają 
kwot wyższych niż te wymienione w art. 43 ust. 5.

Być może wolą ustawodawcy było to, co wskazano w piśmie: „Ustawodawca zapewnia wypłatę rocznej wy-
sokości kwoty dotacji w 12 częściach oraz ogranicza wahania wysokości miesięcznej kwoty dotacji z miesiąca 
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na miesiąc, co ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej szkoły w ciągu roku”. Jednakże w praktyce 
zapis ten jest, jak się zdaje, nierealny.

Być może są samorządy, które naliczały dotacje równe albo bardzo zbliżone do kwot ustalonych na rok 
2018 w metryczce, jednakże przepis ustawowy winien być przejrzysty i możliwy do zrealizowania w każdych 
warunkach.

W tym kontekście powstaje kolejne pytanie: według jakich zasad wypłacać dotację na 1 ucznia w 2018 roku 
(ucznia niepublicznej szkoły), skoro art. 26 wskazuje: „w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego”, podczas gdy art. 43 
ust. 5 wskazuje, że średnia arytmetyczna kolejnych części dotacji przy jej wyrównaniu może zwiększyć się 
maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekaza-
nych na dziecko od początku roku do czasu aktualizacji?

Pod rozwagę poddaje się tu usunięcie zapisów art. 43 ust. 5: „może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo 
zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych”…

Pozostawienie tego problemu bez odpowiednich korekt naraża samorządy na procesy ze strony szkół niepu-
blicznych. W niektórych przypadkach, a dotyczy to np. szkół policealnych kształcących w zawodach medycz-
nych, kwota na 1 ucznia według metryczki znacznie wzrasta w porównaniu z tą naliczoną, np. 1.01.2018 przez 
j.s.t. – często o ponad 50%. Co w takiej sytuacji należy uczynić, skoro np. powiat, ograniczony wskaźnikami 
z art. 43 ust. 5, nie może ustalić dotacji na 1 ucznia na poziomie ustalonym w metryczce na 2018 rok? Żadnego 
uzasadnienia nie znajduje tu wytłumaczenie, iż rada powiatu może podwyższyć wartość kwoty przypadającej 
na 1 ucznia. Takie praktyki nie muszą być stosowane, rada nie jest ustawowo zobligowana do podjęcia takich 
rozwiązań.

Wnoszę zatem o rozważenie podjęcia prac nad szybkim wprowadzeniem zmian i jednocześnie proszę 
o zamieszczenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronach internetowych pisma informującego, jak 
przeliczyć dotacje na ucznia w sytuacji, gdy naliczone i już wypłacone kwoty różnią się od tych zawartych 
w metryczce na 2018 rok.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z zaniepokojeniem obserwuję reorganizację gospodarki wodnej w Polsce. Z docierających do mnie sygnałów 

wynika, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
– Prawo wodne (DzU 2017, poz. 1566) przejęło dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ma poważne kłopoty 
organizacyjne.

Największe problemy dostrzegam w strukturach terenowych nowego podmiotu – nadzorach wodnych. Za 
przykład niewłaściwej organizacji niech posłuży sytuacja w obszarze zarządu zlewni w Gdańsku. Z mojej 
korespondencji z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynika, że łączna dłu-
gość kanałów, rowów melioracyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych poszczególnych nadzorów wodnych 
w obszarze zlewni jest nierównomierna do liczebności kadry tych jednostek potrzebnej do jej sprawnego 
funkcjonowania (załącznik nr 1). Przykładowo 4 pracowników nadzoru wodnego w Lęborku obsługuje łącznie 
3 494 385 metrów urządzeń melioracyjnych, a 6 pracowników nadzoru wodnego w Bytowie obsługuje 314 163 
metrów urządzeń melioracyjnych. Ponadto w planie robót na 2018 rok potrzeby nadzoru wodnego w Lęborku 
wg szacunków pracowników wyniosły ok. 3 mln złotych, z czego po kolejnych skreśleniach w budżecie zostało 
ok. 200 tys. złotych, nawet z pominięciem wydatku związanego z obkaszaniem wałów przeciwpowodziowych, 
czyli zadania niezbędnego do utrzymania stanu technicznego wałów. 

W związku z powyższym proszę o szczegółowe udzielenie odpowiedzi na niepokojące mnie kwestie.
Według jakiego klucza nastąpił podział terytorialny, od czego uzależniono liczebność pracowników po-

szczególnych nadzorów wodnych?
Czy ministerstwo jest świadome problemów kadrowych oraz niesprawiedliwego podziału hydrograficznego 

kraju w stosunku do liczby pracowników poszczególnych nadzorów wodnych?
Jakie działania i kroki naprawcze poczyniło ministerstwo od momentu wejścia w życie ustawy, aby rozwią-

zać wyżej wymienione problemy?
Kiedy przewiduje się skierowanie właściwych środków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na przy-

zwoitym poziomie?
Wielu rolników oraz właścicieli posesji zagrożonych okresowymi podtopieniami alarmuje o pogarszającym 

się stanie wspomnianych urządzeń melioracyjnych i apeluje o niezwłoczne wykonanie prac regulujących koryta 
rzek, kanałów i skarp. Oczyszczenie z roślin uniemożliwiających właściwy przepływ wody, pogłębienie koryt 
i dokonanie konserwacji rowów melioracyjnych w wielu przypadkach nie wymaga dużych nakładów finanso-
wych. Nie powinno być ono odkładane w czasie. Obecnie służy temu niski poziom wód gruntowych, jednak ze 
względu na paraliż organizacyjny w strukturach PGW „Wody Polskie” jest to niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie 
powyższych wątpliwości oraz apeluję o jak najszybsze rozwiązanie tej sytuacji.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W oświadczeniu do ministra inwestycji i rozwoju, które złożyłem na sześćdziesiątym posiedzeniu Senatu 

RP w dniu 16 maja 2018 r., zwróciłem uwagę na wypowiedź pana Jerzego Kwiecińskiego w lokalnych mediach 
o budowie całej Trasy Kaszubskiej, od obwodnicy Trójmiasta do Szczecina (droga ekspresowa nr 6), do końca 
2023 r. W swojej odpowiedzi pan minister potwierdził deklarację o zakończeniu budowy do 2023 r. Równocześnie 
stwierdził, że właściwym do udzielenia pełnej i szczegółowej informacji jest minister infrastruktury. W związku 
z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi kwestiami.

Proszę o przedstawienie harmonogramu prac związanych z budową Trasy Kaszubskiej na odcinku od ob-
wodnicy Trójmiasta do granicy województwa pomorskiego.

Proszę o przedstawienie harmonogramu prac związanych z budową drogi S6 w granicach województwa 
zachodniopomorskiego.

Na jakie odcinki inwestycyjne zostanie podzielona środkowopomorska i wschodnia część drogi ekspresowej 
S6?

Jakie są terminy przetargów poszczególnych odcinków trasy na obszarze województwa pomorskiego?
Na jakich zasadach planowane jest partnerstwo publiczno-prywatne przy budowie środkowopomorskiej 

części drogi S6? Czy brane są pod uwagę różne warianty PPP? Jeżeli tak, to zwracam się z prośbą o szczegó-
łowe 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?

Pragnę podkreślić, że w dalszym ciągu wspólnie z zainteresowanymi samorządami oraz mieszkańcami 
Pomorza będę zabiegał, aby ta kluczowa dla naszego regionu inwestycja została zrealizowana. Nowa droga 
ekspresowa nr 6 to strategiczna inwestycja dla całego Pomorza, która wraz z autostradą A1, realizowaną dro-
gą ekspresową S7 oraz drogą ekspresową S3 stanowić będzie ramę transportową Polski Północnej. Jej brak, 
w szczególności w obrębie Pomorza Środkowego, pogłębia wykluczenie komunikacyjne naszego regionu.

Proszę Pana Ministra o odniesienie się do poruszonych przeze mnie kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Prawie 3,5 miesiąca – tyle średnio trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, jak wynika z najnowszego 

badania Barometru Fundacji Watch Health Care. Fundacja prowadzi badanie od 2012 r. Wówczas na wizytę 
u lekarza specjalisty czekaliśmy 2,4 miesiąca. Dopiero 5 lat później, w 2017 r., czas ten przekroczył 3 miesiące. 
Tegoroczna edycja badania jest nie tylko rekordowa ze względu na długość kolejek, ale również ze względu 
na to, że po raz pierwszy różnica między kolejnymi edycjami badania w zakresie oczekiwania na pojedyncze 
świadczenia gwarantowane wyniosła aż 6 miesięcy.

W porównaniu z ostatnią edycją badania w aż 13 dziedzinach medycyny kolejki do lekarzy specjalistów 
uległy wydłużeniu. Najbardziej sytuacja pogorszyła się w przypadku endokrynologii (wydłużenie kolejek o 5,6 
miesiąca) oraz otolaryngologii (wydłużenie kolejek o 5,1 miesiąca). Sytuację udało się poprawić w przypadku 7 
dziedzin, najbardziej w przypadku okulistyki (skrócenie kolejek o 2,2 miesiąca) oraz ortopedii i traumatologii 
ruchu (skrócenie kolejek o 1,9 miesiąca).

W efekcie do 8 rodzajów specjalistów trzeba czekać na wizytę dłużej niż pół roku. Są to: endokrynologia, 
stomatologia, chirurgia plastyczna, ortopedia i traumatologia ruchu, otolaryngologia, angiologia, geriatria 
i immunologia. W przypadku endokrynologii czas oczekiwania na wizytę u lekarza zbliża się do roku i wynosi 
obecnie 11 miesięcy.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić we wspomnianej 
sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się panowie M.B. oraz J.S., prowadzący działalność gospodarczą 

(…) s.c.
Na przełomie lat 2015 i 2016 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej panowie nawiązali współ-ł-

pracę z panami Ł.M. i T.M., którzy prowadzili działalność gospodarczą (…) s.c. Wobec faktu, że wspomniani 
kontrahenci nie wywiązali się z umowy łączącej ich z panami M.B. oraz J.S. i nie uiścili na ich rzecz kwoty 
12 371,34 zł, Sąd Rejonowy (…), XII Wydział Gospodarczy w dniu 22 lipca 2016 r. wydał w tej sprawie (sygn. 
akt XII GNc 1666/16) nakaz zapłaty i tym samym zobowiązał panów T.M. i Ł.M., aby zapłacili solidarnie po- 1666/16) nakaz zapłaty i tym samym zobowiązał panów T.M. i Ł.M., aby zapłacili solidarnie po-idarnie po-
wodom M.B. i J.S. kwotę 12 371,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami. W niniejszej sprawie komornik sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w P., M.J., prowadził postępowanie egzekucyjne (sygn. Km 271/17), które doprowa-
dziło do wyegzekwowania należnych kwot i umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jednakże, jak się okazało 
w toku prowadzonego postępowania karnego, bracia T. i Ł. M. oszukali w ten sposób nie tylko panów M.B. 
i J.S., lecz także szereg innych podmiotów. W związku z tym panowie M.B. i J.S. w sierpniu 2017 r. wytoczyli 
powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Nie ulega wątpliwości, że dłużnicy działali ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Co więcej, zauważyć 
należy, że bracia M. regularnie dokonują rejestracji coraz to nowych spółek, które jak się zdaje, zawiązywane 
są przez dłużników wyłącznie w celu przenoszenia składników majątku, aby tym samym uniknąć odpowie-
dzialności za zaciągnięte przez nich zobowiązania. Zauważyć należy, że w zarejestrowanych spółkach pełnią 
funkcję wspólników lub zasiadają w organach zarządu albo bracia M., albo członkowie ich rodzin czy znajomi. 
Jak udało się ustalić panom M.B. i J.S., procedery te dokonywane są także z udziałem byłego burmistrza N. 
– W.S. Sprawa wydaje się oczywista, jednakże postawa sędzi A.B. w procesie, o którym tu mowa, pozwala 
braciom M. na zakładanie dalej kolejnych spółek i bezkarne oszukiwanie kolejnych podmiotów.

Sędzia zdaje się nie zauważać istoty zawisłego sporu. Od dnia wytoczenia powództwa, tj. od sierpnia 2017 r., 
zdążyły się odbyć 2 posiedzenia sądu (18 stycznia br. oraz 24 maja br.), które zostały odroczone – kolejny termin 
rozprawy został wyznaczony na dzień 6 września br. Pierwsza rozprawa trwała 7 minut i została odroczona  
ze względu na fakt, że sąd dokonał błędnego zawiadomienia pozwanego Banku Spółdzielczego w P. W dniu 
22 marca br. posiedzenie zostało kolejny raz odwołane, tym razem sąd nie zawiadomił pozwanych o terminie 
rozprawy. W dniu 24 maja sąd poinformował panów M.B. i J.S. o włączeniu akt rejestrowych pozwanego do 
prowadzonego postępowania. Na tym zakończyło się posiedzenie sądu.

Ponadto na tym samym posiedzeniu wobec cofnięcia pozwu w stosunku do Banku Spółdzielczego w P. sąd 
wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w stosunku do pozwanego Banku Spółdzielczego i zasądził na 
rzecz pozwanego solidarnie od panów M.B. i J.S. kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Niezrozumiałe 
jest dla panów, dlaczego została przyznana tak wysoka kwota, skoro pozwany nie uczestniczył w posiedzeniach 
sądu, jego aktywność sprowadziła się jedynie do przesłania 3 krótkich pism, co więcej, pełnomocnik pozwanego 
nie stawił się na żadnym posiedzeniu. Panowie M.B. i J.S. pochodzą spod Ł. i ponosili większe koszty, tym 
bardziej że na rozprawy jeździli z pełnomocnikiem.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ramach posiadanych kompetencji z uwagi 
na obawę, że podczas prowadzonego postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z poważaniem 
Maciej Łuczak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Postanowieniem dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy (…) w G., VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość 

(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
(…) Ż., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (…), REGON (…). 
Głównym przedmiotem działalności spółki byt ubój drobiu pozyskiwanego od licznej grupy hodowców drobiu. 
Spółka zawierała wiele umów na dostawę drobiu rzeźnego.

Prokuratura Okręgowa w G. prowadzi śledztwo w sprawie upadłości ubojni drobiu. W sprawę wyłudzenia 
dostaw kurcząt do ubojni drobiu włączył się Departament ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. 
Według hodowców, którzy zostali pokrzywdzeni, majątek spółki został z niej wyprowadzony, a pieniądze należne 
wierzycielom zostały rozdysponowane na rzecz innych spółek oraz posłużyły do zakupu licznych nieruchomo-
ści położonych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nawet dokonane przez sąd zabezpieczenie majątku spółki 
z urzędu na skutek złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie skuteczne, albowiem ze względu na 
przypuszczalne wyprowadzenie majątku w postaci środków pieniężnych w spółce pozostanie jedynie majątek 
trwały, który z całą pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli.

Prowadzone postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Okręgową w G. – pomimo uzyskania w grud-
niu 2017 r. opinii biegłego, z której wynika, że władze spółki nie miały możliwości zapłaty za dostawy drobiu 
od hodowców – do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie zostało zakończone. Z relacji pokrzywdzonych 
hodowców wynika, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego.

Ze względu na szczególne okoliczności, w jakich doszło do ogłoszenia upadłości spółki, oraz długość pro-
wadzonego postępowania przygotowawczego oczekuję od Pana Ministra podjęcia stosownych działań, które 
w maksymalny przewidziany prawem sposób mogą przyczynić się do usprawnienia działania organów postę-
powania przygotowawczego w niniejszej sprawie.

W świetle reformy sądownictwa, której jednym z celów jest przyśpieszenie pracy organów wymiaru spra-
wiedliwości, analogiczne działania powinny zostać nakierowane na organy postępowania przygotowawczego. 
Pozwoliłoby to organom na wnikliwe i szybkie działanie, co ma szczególne znacznie w sprawach związanych 
z przestępczością gospodarczą.

Stąd też tak istotne jest zaangażowanie się Pana Ministra w szczegółowe zbadanie sprawy i uzyskanie in-
formacji o przebiegu czynności podejmowanych przez organy postępowania przygotowawczego.

Z poważaniem 
Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Mioduszewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wojskowego dokumentu „Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland” („Propozycja stałej obecno-

ści USA w Polsce”) oraz z informacji Ministerstwa Obrony Narodowej dowiadujemy się o możliwości stałego 
rozmieszczenia amerykańskiej dywizji pancernej na terenie naszego kraju, w okolicach województwa kujawsko-
-pomorskiego. O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO dyskutuje się nie tylko w Polsce, ale także w Stanach 
Zjednoczonych. Rząd polski zadeklarował zabezpieczenie 2 miliardów zł na ten cel.

Jak wspomniałem, w grę wchodzi województwo kujawsko-pomorskie, a konkretnie obszar między Bydgoszczą 
a Toruniem. Ja ze swej strony chciałbym zaproponować Grudziądz, miasto z tradycjami wojskowymi i rozbudo-
waną infrastrukturą wojskową, jako miejsce dla amerykańskiej bazy. Za wyborem Grudziądza przemawia nie 
tylko historia miasta, związana bardzo mocno z wojskiem, ale także jego współczesność. To tutaj w Centrum 
Szkolenia Logistyki kształcimy żołnierzy i pracowników wojska w specjalnościach logistycznych przy wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych metod wsparcia procesu dydaktycznego. To tutaj ulokowana jest Wojskowa 
Komenda Uzupełnień, której komendant jest terenowym organem wykonawczym ministra obrony narodowej 
w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. To tutaj mieści się 8 Batalion Walki 
Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego oraz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, który jest 
stacjonarną jednostką specjalistyczną będącą dysponentem środków budżetu państwa III stopnia, utworzoną 
w celu realizacji zadań finansowo-gospodarczych na rzecz jednostek wojskowych stacjonujących na jej obszarze. 
Oddział realizuje również zadania mobilizacyjne jako jednostka mobilizująca. To w Grudziądzu ulokowano 
placówkę Żandarmerii Wojskowej, która podobnie jak inne jednostki ŻW wykonuje czynności w 3 podstawo-
wych obszarach: dochodzeniowo-śledczym, prewencyjnym i operacyjno-rozpoznawczym.

W Grudziądzu znajdują się również Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2, Wojskowa Komenda Uzupełnień 
i placówka Żandarmerii Wojskowej. Miasto dysponuje nowoczesnym, doskonale wyposażonym Regionalnym 
Szpitalem Specjalistycznym im. dra Władysława Biegańskiego o pełnym profilu specjalności medycznych. 
Doskonałe położenie naszego miasta, przy autostradzie A1, najkrótsze i najszybsze połączenia drogowe z miejsca-
mi stacjonowania rozlokowanych już w Polsce wojsk amerykańskich, najkrótsze połączenia z krajami bałtyckimi, 
doskonałe połączenia drogowe z 3 lotniskami (Bydgoszcz – 75 km; Gdańsk – 115 km; Szymany – 140 km) – to 
dodatkowe atuty przemawiające za ulokowaniem amerykańskiej bazy w naszym mieście.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o informację, czy możliwość rozlokowania amerykańskiej dywizji 
w Grudziądzu i okolicach analizowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Z poważaniem 
Andrzej Mioduszewski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Andrzeja Misiołka i Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnich tygodniach dochodzi w wielu miejscach w Polsce do niebezpiecznych pożarów na składowi-

skach lub w miejscach magazynowania odpadów. Kierując się troską o bezpieczeństwo ekologiczne naszej 
Ojczyzny i mając na uwadze przygotowywane zmiany ustaw dotyczących gospodarki odpadami, pozwalamy 
sobie zwrócić się do Pana Premiera z oświadczeniem, w którym proponujemy uwzględnienie, naszym zdaniem, 
niezbędnych koncepcji rozwiązań.

Problem palących się na składowiskach lub magazynowanych odpadów wynika z wprowadzonego 3 lata 
wcześniej rozporządzenia. Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra go-
spodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (DzU z 2015 r. 
poz. 1277). Wysokokaloryczne odpady (powyżej 6 MJ/kg) o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 0814 i 19 12 12 
oraz z grupy 20, których nie wolno składować, to właśnie te, których pożary obecnie obserwujemy. Do tego 
dochodzą odpady, również palne, sprowadzane z zagranicy. Z ustawy o odpadach wynika, że maksymalny czas 
ich magazynowania wynosi 3 lata. Te odpady, które do końca 2018 r. nie zostaną zagospodarowane, stanowią 
obecnie problem niemożliwy do rozwiązania zgodnie z prawem, więc jest on rozwiązywany przez nieuczciwych 
przedsiębiorców niezgodnie z prawem i ze szkodą dla ludzi i środowiska.

Dlaczego rozporządzenia w sprawie postępowania z niektórymi odpadami przygotowują ministrowie właściwi 
do spraw gospodarki lub rozwoju, skoro materia tych rozporządzeń – badania składu odpadów i ich wpływu 
na środowisko – należy do kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska?

Czy w ramach nowelizacji prawa o odpadach nie należałoby przekazać tych uprawnień ministrowi środo-
wiska, skoro to jemu podlegają właściwe do tych spraw organy inspekcji środowiska?

Czy podlegli jednocześnie wojewodom i głównemu inspektorowi ochrony środowiska wojewódzcy inspekto-
rzy ochrony środowiska przekazują marszałkom województw informacje wystarczające do wymierzania opłat 
podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz niezgodnie z pozwoleniami?

Kary nakładane przez organy inspekcji środowiska są nieproporcjonalnie małe w stosunku do zysków nie-
uczciwych przedsiębiorców i nie rokują nadziei na poprawę sytuacji. Z załączonej do projektu zmiany ustawy 
o inspekcji środowiska tabeli „szara strefa” wynika, że w grę wchodzi około 7,8 miliona Mg odpadów o wartości 
2,7 miliardów zł.

Czy w tej sytuacji nie należałoby wprowadzić rozwiązań, opisanych w petycjach do ministra środowiska 
z 25 października 2017 r. (A.B.) i 1 czerwca 2018 r. [Stowarzyszenie (…)], przewidujących mechanizm de-
ponowania opłat za odbiór odpadów na osobnym subkoncie i wypłacania ich dopiero po zagospodarowaniu 
odpadów? Taki system jest dużo prostszy w egzekwowaniu i stwarza o wiele mniej możliwości korupcji niż 
obecnie projektowany.

Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W obowiązującym kodeksie karnym funkcjonują przestępstwa pobicia ze skutkiem śmiertelnym (art. 158 

§3 k.k.) oraz zabójstwa (art. 148 k.k.).
Często w praktyce zdarza się tak, iż przestępstwo pobicia ze skutkiem śmiertelnym jest o wiele bardziej 

brutalne aniżeli przestępstwo zabójstwa, a sprawca w momencie dokonania takiego czynu dostarcza o wiele 
więcej cierpień i upokorzeń aniżeli przy czynie kwalifikowanym z art. 148 k.k.

Ponadto nader często problemem jest przypisanie konkretnego czynu sprawcy ze względu na trudność 
w określeniu jego zamiaru. Sprawca bijący ofiarę niejednokrotnie powoduje jej zgon, godząc się na to i chcąc 
tego, a organ procesowy nie jest w stanie tego udowodnić. Z kolei sprawca, który w kłótni użył niebezpiecznego 
narzędzia i ugodził nim ofiarę, jest oskarżany o zabójstwo.

Jaka jest różnica pomiędzy użyciem dowolnego narzędzia, a użyciem rąk i nóg, które, jak wiadomo, są 
równie groźne i niebezpieczne?

Rodzi się pytanie, czy nie należałoby uchylić art. 158 §3 k.k. i wszystkich spraw kwalifikowanych do tej 
pory jako pobicia ze skutkiem śmiertelnym kwalifikować jako zabójstwa, co niewątpliwie będzie zgodne z ele-
mentarnym poczuciem sprawiedliwości.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Na początku maja 2018 r. doszło do wypadku kolejowego na stacji Wronki na szlaku Szczecin – Stargard – 

Choszczno – Poznań. Według informacji medialnych to kolejny wypadek w tym miejscu, jednak ten zablokował 
trasę na kilka dni.

W związku ze zdarzeniem proszę o informację, jak wyglądają procedury jednostek odpowiedzialnych za 
ratownictwo kolejowe i zarządzanie kryzysowe na wypadek takich sytuacji. Jak przebiegało ich wdrożenie 
w odniesieniu do skutków wykolejenia pociągu?

Podróżni i dziennikarze zwracali uwagę na wiele aspektów braku sprawnego działania ze strony jednostek 
odpowiedzialnych za obsługę podróżnych.

Najczęściej wskazywane uchybienia to:
– brak rzeczowej informacji na dworcach PKP wzdłuż trasy Szczecin – Poznań,
– brak informacji o zasadach komunikacji zastępczej na trasie Krzyż – Wronki,
– za mała liczba autobusów i długi czas przejazdu z Krzyża do Wronek autobusem,
– długi czas oczekiwania pociągów na stacjach w Krzyżu i Wronkach na komunikację zastępczą,
– brak pomocy dla podróżnych z wózkami dziecięcymi, wózkami dla osób niepełnosprawnych,
– brak wody i posiłków dla podróżnych, których podróż znacząco się wydłużyła.
Dodatkowo sytuację utrudniał wypadek kolejnego pociągu na trasie Szczecin – Rzepin, na szlaku, którym 

miał się odbywać ruch pociągów jadących objazdem ze Szczecina do Poznania. Tu też zawiodła informacja 
dla podróżnych.

Według informacji od podróżnych 11 maja 2018 r. podróżni jadący ze Szczecina do Kostrzyna nad Odrą nie 
byli informowani o utrudnieniach, nie była uruchomiona komunikacja zastępcza.

Proszę o informację, jakie prawo do reklamacji mają podróżni w takich sytuacjach. Czy PKP i Przewozy 
Regionalne korzystają z rozwiązań IT, by informować podróżnych, którzy kupili bilety przez internet, o pro-
blemach w wykonaniu usługi przewozu osób? Czy na wypadek prac torowych na trasie Szczecin – Poznań są 
już przygotowane zastępcze trasy kolejowe do przejazdu pociągów lub autobusowej komunikacji zastępczej?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z pytaniem: jak przedstawia się wsparcie dla rodzin, w których jedna z osób potrzebuje stałej 

opieki (w tym medycznej) w związku z długotrwałymi schorzeniami, przewlekłymi chorobami lub niepełno-
sprawnością?

Proszę o informacje zarówno o wsparciu w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci wymagających opieki 
zdrowotnej.

Czy w systemie opieki świadczonej przez państwo planowane są zmiany w tym obszarze?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Miasto Suchań jest położone na trasie DK10 w powiecie stargardzkim. Proszę o informację dotyczącą pod-

jętych przez ministerstwo i agencje mu podległe działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w tej 
miejscowości.

Władze miasta informują, że mogą wyasygnować własne środki na współudział w wykonaniu prac.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o informacje, na jakim etapie są inwestycje w zakresie następujących prac:

– prace na torach Warszawa – Szczecin przez Poznań,
– prace na torach Szczecin – Świnoujście,
– plan budowy nowej trasy kolejowej Szczecin – Koszalin,
– prace przy budowie drogi S6 Goleniów – Koszalin – Gdańsk,
– prace nad budową zachodniej obwodnicy Szczecina z wyznaczeniem przebiegu do Goleniowa,
– budowa S3 Goleniów – Świnoujście,
– koncepcja budowy S10 Szczecin – Stargard – Wałcz – Warszawa.

Proszę o informację, czy prace są prowadzone w planie, czy występują opóźnienia.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z pytaniem: czy ministerstwo analizuje sytuację jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dzia-

łających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, które z powodu braków kadrowych muszą zawieszać 
swoją działalność?

Proszę również o odpowiedź na pytanie: na jakie ubezpieczenie lub wsparcie mogą liczyć strażacy w przy-
padku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub trwałej niepełnosprawności? Jest to istotny czynnik motywujący 
do podjęcia i kontynuowania ryzykownej służby strażackiej na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia obywateli.

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
„Wielka Polska Niepodległa” organizowała 11 listopada 2017 r. we Wrocławiu manifestację, która była 

oprotestowana przez działaczy Obywateli RP. W wyniku tego, jak rozumiem, ze strony policji pojawiło się 
oskarżenie o blokowanie legalnej manifestacji, co bywa regułą w przypadku działań Obywateli RP. Jednakże 
zachowanie manifestantów z WPN było według obserwatorów niezmiernie agresywne i wulgarne.

Zwracam się z prośbą o skontrolowanie postępowania prokuratury. 
Czy w świetle m.in. nagrań tym razem Obywatele RP blokowali, czy tylko protestowali oraz czy zostały 

wyciągnięte konsekwencje także wobec organizatorów manifestacji? 
Za niezmiernie ważne uważam budowanie przeświadczenia o jednakowym, a w efekcie sprawiedliwym 

traktowaniu obu stron, stąd prośba o dodatkowy nadzór nad tą sprawą.

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z otrzymaną przez mnie skargą pana J.G. na działanie spółki (…), którą załączam, oraz brak 

czynności Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli chodzi o rozwiązywanie zaistniałego konfliktu, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o ocenę zaistniałej sytuacji oraz ewentualną interwencję w zakresie kwestionowania reali-
zacji obowiązku zakupu energii przez dystrybutorów od wytwórców (energii wytwarzanej w odnawialnych 
źródłach energii). 

Proszę o wyjaśnienie sytuacji w zakresie uregulowania zobowiązań za okres miniony, w którym energia była 
oddawana do sieci, faktury były wystawiane, lecz nie był realizowany obowiązek zapłaty za dostarczoną energię. 

Proszę też o jednoznaczną ocenę legalności takiej sytuacji, że wytwórców, dla wygody operatora na danym 
terenie, zmusza się do podpisania umów o dystrybucji godzących w interes tych wytwórców. Jednocześnie od 
podpisania tych umów uzależniany jest dalszy odbiór energii oraz realizowanie zapłaty za jej wytworzenie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej 
PCC) każda umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa przekracza 1 tysiąc zł 
(z wyjątkiem ustawowo zwolnionych), podlega opodatkowaniu 2-procentowym podatkiem. Płaci go nabywca, 
jeśli transakcja nie podlega podatkowi VAT.

Obecnie, wraz z rozwojem powszechnego dostępu do sieci internet, nastąpił dynamiczny wzrost nowych 
trendów w gospodarce, m.in. wymiany dóbr poprzez specjalne serwisy internetowe, nie tylko produktów no-
wych, ale także używanych. Coraz więcej osób dokonuje transakcji kupna-sprzedaży z wykorzystaniem tego 
narzędzia. Dotyczy to zarówno korzystania z platform internetowych dających możliwość porównywania cen 
w celu znalezienia najkorzystniejszej oferty, jak również z portali świadczących usługi pośrednictwa pomiędzy 
sprzedającym i kupującym (najpopularniejsze to OLX czy Allegro). Niewątpliwie z dużym prawdopodobień-
stwem można przyjąć, że część tych transakcji skutkuje koniecznością zapłaty PCC. Wynika to z powszechności 
zjawiska oraz faktu, iż kwota 1 tysiąca zł jest obecnie relatywnie bardzo niska. Należy zauważyć, iż kwota ta 
od bardzo dawna nie została zwaloryzowana.

1. Czy planowane jest podniesienie progu, którego przekroczenie powoduje obowiązek zapłaty PCC, z obecnie 
obowiązującej kwoty 1 tysiąca zł?

2. Ile wynosiły wpływy z tytułu PCC w ostatnich 5 latach?
Ze względu na konieczność zapewnienia konkurencyjności wszystkich uczestników rynku i uszczelnienie 

systemu podatkowego wszyscy jego uczestnicy, niezależenie od formy, w jakiej dokonują sprzedaży swoich 
towarów i usług, powinni być opodatkowani. Oczywiście możliwe jest w określonych sytuacjach stosowanie 
pewnych zachęt w postaci zwolnień podatkowych dla określonych rodzajów czy form działalności, np. prowa-
dzonych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

3. Czy ministerstwo pracuje obecnie nad specjalnymi rozwiązaniami dotyczącymi opodatkowania transakcji 
prowadzonych za pośrednictwem internetu?

4. Czy organy skarbowe otrzymują informacje od platform pośredniczących w sprzedaży internetowej 
o transakcjach powyżej kwoty 1 tysiąca zł pomiędzy osobami fizycznymi? Jeśli nie, to czy w ramach prac nad 
zmianami podatkowymi planowane jest zobowiązanie takich podmiotów do rejestrowania tego typu transakcji?

Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie nieprawidłowości w wykonawstwie instalacji dolnego i gór-

nego źródła ciepła.
W instalacjach dolnego i górnego źródła ciepła (chłodu i ogrzewczej) zamiast glikolu, obojętnego dla tych 

instalacji i użytkowników, instalatorzy stosują zamiennie, bez wiedzy inwestora, spirytus techniczny. Kotłownia, 
jak również elementy instalacji mające kontakt z tą cieczą, np. pompy obiegowe w kotłowni, pompy obiegowe 
ogrzewania podłogowego itp., itd., powinny być wykonane według dyrektywy Unii Europejskiej ATEX 94/9/
WE, następnie zastąpionej 2014/34/EU, tj. w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym. Alkohol etylowy (etanol, 
denaturat, spirytus techniczny) przy temperaturze +110°C i stężeniu zaledwie 3,5% par w powietrzu atmos-
ferycznym daje mieszaninę potencjalnie wybuchową. Wybuch zainicjowany np. zwarciem, iskrą elektryczną 
w urządzeniu elektrycznym (pompie ciepła) może stanowić potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia (pożar w obiekcie budowlanym). Jeżeli urządzenie jest dopuszczone do stosowania w strefach po-
tencjalnie wybuchowych, powinno być oznaczone odpowiednim symbolem, a pompy ciepła co do zasady nie 
mają takich oznaczeń – specjaliści w tej dziedzinie nie spotkali pompy ciepła z takimi oznaczeniami. 

Znane są im przypadki „wybuchu” kotłowni. W tym przypadku można mówić o związku przyczynowo-
-skutkowym pomiędzy zastosowaniem spirytusu technicznego w instalacji dolnego źródła a zgonem człowie-
ka, pracownika firmy instalacyjnej – opary etanolu wybuchły i człowiek zmarł w wyniku poparzenia układu 
oddechowego. Problem dotyczy bezpieczeństwa (jw.) i ma charakter techniczny (awarie urządzeń), jak również 
finansowy. Częstym zjawiskiem jest zastępowanie projektowanego w dolnym źródle glikolu (propylenowego / 
etylenowego) alkoholem skażonym (etanolem, spirytusem technicznym) z powodu niższej ceny.

Dla przykładu, wykonanie kolektora pionowego w postaci 50 odwiertów po 150 m.b., każdy daje objętość 
układu około 15 000 l cieczy. Różnica w cenie, np. 4 zł netto, pomiędzy glikolem a etanolem daje kwotę 60 000 zł.

W związku z tym proszę o interwencję Pana Ministra w tej sprawie i zwracam się z zapytaniem:
1. Które przepisy prawa powinny zostać zmienione, aby prawnie zakazane było zastępowanie glikolu alko-

holem technicznym?
2. Czy znany jest Panu Ministrowi ten problem? Jeśli tak, to jakie działania zdaniem Pana Ministra należy 

podjąć, aby go rozwiązać?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Opinia publiczna jest informowana o odnajdywaniu nad Zatoką Pucką i Zatoką Gdańską kolejnych mar-

twych fok. W przeciągu kilku miesięcy odnaleziono już kilkadziesiąt ciał (ponad 40). Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że jest to efektem niezgodnego z prawem działania człowieka, m.in. zabijania fok, za co grozi od-
powiedzialność karna. Warto podkreślić, że na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (DzU 2016, poz. 2183) foki podlegają ścisłej ochronie gatun-
kowej. W związku z tym są one objęte szczególną ochroną prawną. Zakazuje się m.in. umyślnego zabijania, 
umyślnego okaleczania lub chwytania czy umyślnego płoszenia lub niepokojenia tych zwierząt. Z informacji 
medialnych oraz oświadczeń właściwych służb, dotyczących okoliczności odnajdywania martwych fok i stanie 
ich ciał, wynika, że były to zabójstwa z premedytacją.

W związku z tym proszę o następujące informacje:
1. Jakie działania organy państwa podjęły lub planują podjąć w tej materii?
2. Czy planuje się ulepszenie bądź wprowadzenie nowych kompleksowych rozwiązań prawnych, i nie tylko 

prawnych, w systemie ochrony środowiska, tak aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca?
3. Czy w związku z opisanym procederem zwiększona została aktywność służb odpowiedzialnych za ści-

ganie sprawców wymienionych czynów zabronionych?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Czesława Ryszkę i Michała Potocznego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy za krótką pisemną odpowiedź wiceministra Marka Chodkiewicza na moje pytanie zadane podczas 

58. posiedzenia Senatu, pytanie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego w Sosnowcu-Maczkach.
Jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu proszę mimo wszystko o szybką 

pomoc w ocaleniu tego pięknego obiektu, dworca carskiej kolei łączącej kiedyś Rosję z Europą, perełkę archi-
tektury. Monumentalny neorenesansowy budynek stacji, nazywanej przez lata „Granica”, budowano w latach 
1839–1848 według projektu znanego architekta Enrico Marconiego. Położony między torami ma 214 m długo-
ści. Ozdobiono go m.in. stiukami, gzymsami i pilastrami, a dachy peronów podtrzymywały kształtne żeliwne 
kolumny. Wokół stacji powstało osiedle dla kolejarzy, pracowników komory celnej, funkcjonariuszy straży 
granicznej, wojska i żandarmerii.

Ten kompleks budynków historycznych (warsztaty parowozowni, wieża ciśnień, dawny budynek szkoły, 
służbowe kolejowe budynki, kościół i kaplica wraz z plebanią) stanowi cenny obiekt dziedzictwa narodowego. 
O tym, jak wyglądał dworzec, można się przekonać, oglądając archiwalne zdjęcia i pocztówki. Widać na nich 
m.in. elegancką restaurację działającą na dworcu czy znajdujące się na piętrze carskie apartamenty, w których 
podczas podróży mógł zatrzymywać się władca z rodziną i świtą.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. wraz z przesunięciem granic państwowych znaczenie 
Maczek osłabło. Po drugiej wojnie światowej nadal kursowały tam pociągi – m.in z Jaworzna-Szczakowej do 
Dąbrowy Górniczej-Ząbkowic. W 2009 r. zatrzymał się tam ostatni pociąg osobowy, jednak już wcześniej 
dworzec – wraz z otoczeniem – zaczął niszczeć.

Panie Ministrze, nie piszemy tych słów, aby przypominać Panu o dawnej świetności stacji kolejowej 
w Sosnowcu-Maczkach, która była jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Europie. Chodzi o po-
mysł uratowania obiektu, który wkrótce popadnie w całkowitą ruinę. Nie pomogło to, że został wpisany do 
rejestru zabytków. Aby go uratować, potrzebne są nie tylko pieniądze, dobra wola, ale także pomysł, jak go 
zagospodarować.

PKP zapowiadały, że zrewitalizowany dworzec Sosnowiec-Maczki zostanie przekazany do użytku na rzecz 
Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Jednostka miała tu kształcić 
inżynierów, specjalistów dla branży kolejowej. Studenci centrum mieli odbywać staże i praktyki w spółkach 
grupy PKP, a w przyszłości stać się również ich pracownikami. Podjęto w tym celu remont, który pochłonął 
miliony złotych. O ile nam wiadomo, politechnika wycofała się z pomysłu.

Także lokalny samorząd, pragnąc uratować od zapomnienia i zniszczenia obiekt, chciałby umieścić w nim 
filię technikum kolejowego. To jest pewien jego pomysł na zagospodarowanie obiektu, ale sam nie udźwignie 
remontu. Oczywiście należą się podziękowania dla PKP za zewnętrzne zabezpieczenie obiektu, niestety, prace 
przerwano.

Dworzec jest na liście Wojewody Śląskiego, liście obiektów do rewitalizacji, ale przerwanie budowy przez 
PKP i obecnie kompletna cisza wokół losów obiektu, źle wróży przyszłości: wiele historycznych elementów 
dworca, jak zadaszenia peronów z pięknymi odlewanymi filarami, zniknęło. Zapewne zniszczeniu ulegnie 
wkrótce wystawna carska restauracja. Po opuszczeniu dworca w Maczkach przez ekipę budowlaną obiekt 
będzie niszczał. Sprawa wymaga więc szybkiej interwencji. I o to prosimy Pana Ministra w celu uratowania 
naszego kulturowego dziedzictwa.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka 
Michał Potoczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu pani M.N., zam. (…), która zgłosiła się do mojego biura senatorskiego, 

prosząc o udzielenie pomocy prawnej.
Z przekazanych przez nią informacji wynika, iż we wniosku z dnia 26 listopada 1990 r. K.D. i J.D. zwrócili 

się do Urzędu Miasta w T. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek ten został przekazany do rozpoznania wojewodzie 
(…). J.D. zmarł 7 kwietnia 1991 r., a K.D. – 25 sierpnia 2014 r. W miejsce wnioskodawców do postępowania 
wstąpili ich spadkobiercy: M.N., E.G. oraz A.D.

23 maja 2018 r. wojewoda (…) decyzją nr NW/XIII/7725/4431/04 „RZ” odmówił M.N., E.G. oraz A.D. 
potwierdzenia prawa z tytułu pozostawienia przez K.D. i J.D. nieruchomości położonej w miejscowości C., 
pow. (…), woj. (…) na Ukrainie. W uzasadnieniu decyzji wojewoda stwierdził, iż wnioskodawcy nie dołączyli 
dokumentów przewidzianych przez ustawodawcę, a brak spełnienia chociaż jednej z przesłanek określonych 
w ustawie powoduje, że rekompensata nie przysługuje.

Organ zakwestionował przede wszystkim złożone do akt sprawy oświadczenia A.Ś., K.W. oraz W.K.  
W przypadku oświadczeń złożonych przez A.Ś. oraz K.W. organ zarzucił, że nie zostały one złożone we wła-
ściwej, określonej ustawą formie. Oświadczenia te bowiem, zdaniem wojewody, nie zostały złożone przed no-
tariuszem, a jedynie z podpisem notarialnie poświadczonym. Zauważyć należy, że organ w toku postępowania 
nie zakwestionował tych oświadczeń i, co więcej, przesłuchał w drodze pomocy prawnej wskazane osoby na 
okoliczność pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaznaczyć należy, iż wnioskodawcy działali w zaufaniu do organu i urzędu notariusza, nie będąc biegli 
w przepisach prawa i rozróżnianiu form czynności prawnych. Dodatkowo, gdyby organ zwrócił uwagę na tę 
okoliczność, oświadczenia zostałyby złożone w odpowiedniej formie. Stanowisko organu jest tym bardziej 
niejasne, że w dalszej części uzasadnienia podaje on, że przesłuchania świadków A.Ś. i W.K. spełniają wyma-
gania ustawowe.

Dodatkowo wojewoda wskazał, iż wątpliwości wzbudziła wiedza historyczna przywołanych świadków, gdyż 
A.Ś. urodziła się 7 lat po wybuchu II wojny światowej, K.W. – 3 miesiące po jej wybuchu, a W.K. miał w dniu 
jej wybuchu 4 lata. Zdaniem organu, nie mogli mieć oni szczegółowych informacji o własności nieruchomo-
ści. Podkreślić należy jednak, że przy dokonywaniu tej oceny organ całkowicie pominął fakt, że rodzina D. 
mieszkała tam od dawna, a w dniu wyjazdu z miejscowości C. wskazani świadkowie byli już albo nastolatkami, 
albo dorosłymi ludźmi.

Jedną z przesłanek ustawowych jest przysługiwanie prawa własności nieruchomości w chwili opuszczenia 
byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle powyższego decyzja odmowna jest nieuzasadniona, 
gdyż zgodnie z art. 6 ustawy zabużańskiej w przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 
i 2, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym 
postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka.

Wojewoda ustalił, że ani A.Ś. ani W.K. nie są spokrewnieni z wnioskodawcami, a ponadto mieszkali w miej-
scowości, w której znajduje się pozostawiona nieruchomość. W związku z tym wywody dotyczące dopusz-
czalności w postępowaniu dowodu w postaci zeznań świadków z podpisami notarialnie poświadczonymi są 
bezcelowe. Wojewoda w uzasadnieniu sam przyznaje, iż wskazani świadkowie złożyli stosowne oświadczenia 
przed organem prowadzącym postępowanie, więc spełniają one wszystkie przesłanki ustawowe.

Pani M.N. podkreśla również, że organ nie wzywał jej do dostarczenia dokumentu dziedziczenia po W.D. 
Ustawa natomiast wskazuje, że w przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku albo o dziale spadku lub wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty, co następuje przez złożenie 
oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez 
złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej. Wnioskodawcy dołączyli w toku postępowania stosowne 
dokumenty, a wojewoda nie wzywał ich do przedłożenia innych w tym zakresie. Treść art. 6 wyraźnie normuje, 
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iż w sytuacjach, w których brak jest wskazanych w ustawie dokumentów, dowód mogą stanowić oświadczenia 
dwóch świadków. Zatem skoro sam ustawodawca przewidział taką możliwość, to organ nie powinien rozstrzy-
gać na niekorzyść wnioskodawców wobec braku stosownych dokumentów, tym bardziej że ich nie zażądał.

Niezasadne było również odstąpienie od przesłuchania w charakterze strony M.N. oraz E.G. i A.D., gdyż 
w toku tego przesłuchania wnioskodawcy mogli wyjaśnić ewentualne wątpliwości organu. Pani M.N. wbrew 
twierdzeniom wojewody stawiała się na każde wezwanie organu.

Na osobie ubiegającej się o potwierdzenie prawa do rekompensaty spoczywa główny ciężar wykazania 
okoliczności, od których uzależniona została realizacja prawa do rekompensaty. Nie oznacza to jednak, że 
organ administracji został całkowicie zwolniony z obowiązku wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, zgodnie 
z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). Organ prowadzący postępowanie w pierwszej kolejności powinien 
dokonać weryfikacji środków dowodowych przedstawionych przez wnioskodawców, zgodnie z zasadą swo-
bodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.), ale może też z własnej inicjatywy poszukiwać i przeprowadzać inne 
dodatkowe dowody poza dołączonymi do wniosku, jeżeli miałoby to przyczynić się do usunięcia wątpliwości 
w sprawie. Ponadto w ustawie wyszczególnione zostały środki dowodowe potrzebne do wykazania określonych 
okoliczności faktycznych mających znaczenie dla realizacji prawa do rekompensaty.

Od wskazanej decyzji pani M.N. wniosła odwołanie do Pana Ministra, które wraz z aktami postępowania 
wojewoda przesłał do Pana Ministra w dniu 12 czerwca 2018 r. Jednak jako osoba nieposiadająca wykształcenia 
prawniczego nie zawsze rozumie ona treść przepisów i ich zastosowanie. Dlatego zwróciła się do mnie z prośbą 
o pomoc, aby Pan Minister dokonał w drodze kontroli odwoławczej dokładnej analizy sprawy, tym bardziej że, 
jak podaje, w analogicznych sprawach jej kuzynostwu zostało przyznane prawo do rekompensaty. Pani M.N. 
w każdej chwili może złożyć dodatkowe wyjaśnienia czy stawić się na przesłuchanie.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym rozstrzygnięcia 
wojewody (…), proszę Pana Ministra o pochylenie się nad sprawą pani M.N. i szczegółowe zbadanie toku po-
stępowania oraz dokonanych naruszeń zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i przepisów postępowania 
w okolicznościach faktycznych i prawnych niniejszej sprawy, oraz o prawidłową ocenę całokształtu materiału 
dowodowego prowadzącą do uznania, że istniały przesłanki do zastosowania tego przepisu, i o potwierdzenie 
M.N., E.G. oraz A.D. prawa do rekompensaty.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Od przeszło 2 lat obserwujemy niepokojące zjawisko, jakim jest przygotowywanie do przeniesienia siedziby 

Izby Administracji Skarbowej (IAS) w województwie lubuskim z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. 
Wielokrotnie krytyczne uwagi względem tego pomysłu wyrażaliśmy nie tylko ja osobiście, lecz także inni 
parlamentarzyści Ziemi Lubuskiej, samorządowcy, pracownicy IAS, ale przede wszystkim mieszkańcy.

Decyzja o przeniesieniu siedziby IAS z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego w dalszym ciągu budzi 
wiele kontrowersji. Efektem takich działań będzie zwolnienie blisko 250 wysoko wykwalifikowanych osób, 
posiadających bogate doświadczenie oraz niezbędne do rzetelnej służby w administracji skarbowej umiejętności. 
Pracownicy administracji obecnie zatrudnieni w zielonogórskiej siedzibie IAS byli wielokrotnie nagradzani 
przez Ministerstwo Finansów za swoją działalność, co potwierdza ich kwalifikacje do sprawowania obecnie 
pełnionych funkcji. Przeniesienie siedziby Izby Administracji Skarbowej do Gorzowa Wielkopolskiego wpły-
nie niekorzystnie nie tylko na zainteresowane osoby, lecz także członków ich rodzin. Będzie to miało również 
niekorzystny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną Zielonej Góry, ponieważ jednorazowo pracę straci 
blisko ćwierć tysiąca osób, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu poziomu bezrobocia w mieście 
oraz wpłynie na marginalizowanie Zielonej Góry.

Poziom doświadczenia i wykwalifikowania obecnych pracowników IAS w Zielonej Górze jest również 
argumentem uzasadnionym ekonomicznie, ponieważ przeniesienie siedziby Izby Administracji Skarbowej do 
Gorzowa Wielkopolskiego będzie skutkowało koniecznością przystosowania nowej kadry administracyjnej. 
Nowo zatrudnione osoby będą wymagały kosztownego przeszkolenia do pracy w jednostce skarbowej. Kolejnym 
niepotrzebnym wydatkiem związanym z planowanym przeniesieniem IAS na północ województwa lubuskiego 
jest również konieczność przystosowania infrastruktury, zarówno drogowej, jak i budowlanej.

Szanowny Panie Premierze, w nawiązaniu do toczącej się od przeszło 2 lat dyskusji na temat przeniesienia 
siedziby IAS z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego, wziąwszy pod uwagę również stanowiska władz 
samorządowych oraz opinie pracowników i mieszkańców, a także odnosząc się do treści zawartych w niniej-
szym oświadczeniu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie są motywy mające doprowadzić do zmiany lokalizacji siedziby Izby Administracji Skarbowej 
w województwie lubuskim?

2. Czy w sprawie przeniesienia siedziby IAS były prowadzone konsultacje z pracownikami administracji 
skarbowej na terenie województwa lubuskiego? Jeśli tak, to proszę o opublikowanie raportu z tych konsultacji.

3. Czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dysponuje analizami pokazującymi, jakie skutki niesie za sobą 
przeniesienie siedziby IAS z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego? Jeżeli tak, to proszę o ich upublicz-
nienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki



285
62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 62. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Od przeszło 2 lat obserwujemy niepokojące zjawisko, jakim jest przygotowywanie do przeniesienia siedziby 
Izby Administracji Skarbowej (IAS) w województwie lubuskim z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. 
Wielokrotnie krytyczne uwagi względem tego pomysłu wyrażaliśmy nie tylko ja osobiście, lecz także inni 
parlamentarzyści Ziemi Lubuskiej, samorządowcy, pracownicy IAS, ale przede wszystkim mieszkańcy.

Decyzja o przeniesieniu siedziby IAS z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego w dalszym ciągu budzi 
wiele kontrowersji. Efektem takich działań będzie zwolnienie blisko 250 wysoko wykwalifikowanych osób, 
posiadających bogate doświadczenie oraz niezbędne do rzetelnej służby w administracji skarbowej umiejętności. 
Pracownicy administracji obecnie zatrudnieni w zielonogórskiej siedzibie IAS byli wielokrotnie nagradzani 
przez Ministerstwo Finansów za swoją działalność, co potwierdza ich kwalifikacje do sprawowania obecnie 
pełnionych funkcji. Przeniesienie siedziby Izby Administracji Skarbowej do Gorzowa Wielkopolskiego wpły-
nie niekorzystnie nie tylko na zainteresowane osoby, lecz także członków ich rodzin. Będzie to miało również 
niekorzystny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną Zielonej Góry, ponieważ jednorazowo pracę straci 
blisko ćwierć tysiąca osób, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu poziomu bezrobocia w mieście 
oraz wpłynie na marginalizowanie Zielonej Góry.

Poziom doświadczenia i wykwalifikowania obecnych pracowników IAS w Zielonej Górze jest również 
argumentem uzasadnionym ekonomicznie, ponieważ przeniesienie siedziby Izby Administracji Skarbowej do 
Gorzowa Wielkopolskiego będzie skutkowało koniecznością przystosowania nowej kadry administracyjnej. 
Nowo zatrudnione osoby będą wymagały kosztownego przeszkolenia do pracy w jednostce skarbowej. Kolejnym 
niepotrzebnym wydatkiem związanym z planowanym przeniesieniem IAS na północ województwa lubuskiego 
jest również konieczność przystosowania infrastruktury, zarówno drogowej, jak i budowlanej.

Szanowna Pani Minister, w nawiązaniu do toczącej się od przeszło 2 lat dyskusji na temat przeniesienia 
siedziby IAS z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego, wziąwszy pod uwagę również stanowiska władz 
samorządowych oraz opinie pracowników i mieszkańców, a także odnosząc się do treści zawartych w niniej-
szym oświadczeniu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakimi motywami kieruje się Ministerstwo Finansów, chcąc doprowadzić do zmiany lokalizacji siedziby 
Izby Administracji Skarbowej w województwie lubuskim?

2. Czy kierowany przez Panią Minister resort prowadził konsultacje z pracownikami administracji skarbowej 
na terenie województwa lubuskiego? Jeśli tak, to proszę o opublikowanie raportu z tych konsultacji.

3. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje analizami pokazującymi, jakie skutki niesie za sobą przeniesienie 
siedziby IAS z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego? Jeżeli tak, to proszę o ich upublicznienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedli-

wiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (DzU z 1996 r. nr 60 poz. 281) 
mówi, iż pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży 
pożarnej (OSP). Takie prawo przysługuje dziś członkowi OSP na czas niezbędny do uczestniczenia w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych.

Sytuacja strażaków ochotników od momentu wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia znacznie się 
zmieniła. Dziś na barkach tej niezwykle ważnej grupy społecznej spoczywa nie tylko ratowanie zdrowia i życia 
ludzkiego podczas nagłej akcji, coraz więcej zgłoszeń dotyczy także akcji poszukiwawczych. Obecne przepisy 
mówią o czasie, w którym strażak uczestniczy w szkoleniach pożarniczych. Trzeba jednak pamiętać, że ustawo-
dawca na takie okoliczności przewidział tylko 6 dni w roku, co stanowi tylko niewielki procent w skali potrzeb.

Szanowna Pani Minister, wpisanie dziś zadania poszukiwawczego, po którym strażakom ochotnikom przy-
sługiwałby dzień wolny od pracy na takich samych zasadach jak w przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych, 
w przedmiotowe rozporządzenie stanowi priorytet nie tylko z punktu widzenia nowelizacji ustawy, która 
niewątpliwie powinna zostać poddana ocenie, lecz także jest gwarancją bezpieczeństwa przede wszystkim 
dla strażaków, ale też dla osób, które będą potrzebowały ich pomocy. Bardzo często obecne akcje poszuki-
wawcze trwają od kilkunastu godzin do kilku dni, co znacznie osłabia kondycję fizyczną i psychiczną zespołu 
ratowniczego danej jednostki OSP, a przecież często zdarza się tak, że ci sami strażacy na drugi dzień muszą 
uczestniczyć w niebezpiecznych akcjach gaśniczych.

Dlatego też zwracam się do Pani Minister z prośbą o ustosunkowanie się do tematu oświadczenia oraz 
o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje nowelizację rozporządzenia ministra 
pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy 
oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (DzU z 1996 r. nr 60 poz. 281)? Jeśli tak, to czy brane są pod 
uwagę poprawki, które zaprezentowałem w niniejszym oświadczeniu?

2. Czy kierowany przez Panią Minister resort posiada zestawienie przedstawiające liczbę akcji poszukiwaw-
czych, w których brały udział jednostki ochotniczej straży pożarnej, w ciągu ostatnich 5 lat oraz informację, 
jak długo trwały wspomniane akcje? Jeśli tak, to proszę o ich opublikowanie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Od początku 2012 r. funkcjonuje celowy Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy 

Postpenitencjarnej (FPOPPiPP), zwany również Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister 
sprawiedliwości. Jego głównym zadaniem było dotychczas przekazywanie zasądzonych funduszy na pomoc 
osobom poszkodowanym oraz świadkom zdarzeń, a także na pomoc postpenitencjarną dla osób osadzonych.

Finansowanie zadań, dla których utworzony został fundusz, odbywa się przy pomocy różnych źródeł. 
Dysproporcja pomiędzy nakładami na pomoc poszkodowanym, ich rodzinom oraz świadkom zdarzeń a nakła-
dami na pomoc postpenitencjarną jest ogromna. Wynika to z faktu, że na pierwszą grupę celów przeznaczane 
są przede wszystkim środki z nawiązek i świadczeń pieniężnych, a pomoc postpenitencjarna jest finansowana 
w zdecydowanej większości z przychodów pochodzących z pensji osób osadzonych decydujących się na pracę. 
W takiej sytuacji 10% wynagrodzenia każdego osadzonego trafia na konto Funduszu Sprawiedliwości.

Istnieją również dysproporcje w finansowaniu poszczególnych organizacji zajmujących się problematyką 
dotykającą obu części FPOPPiPP. Podmioty otrzymujące wsparcie finansowe z tego funduszu wybierane są na 
podstawie otwartych konkursów. Przepisy prawne regulują warunki, jakie należy spełnić, aby starać się o po-
moc finansową z puli przeznaczonej na pomoc osobom poszkodowanym. W przypadku spełnienia wszystkich 
kryteriów i zgłoszenia się po wspomnianą pomoc przez wiele ośrodków zajmujących się przedmiotowymi 
działaniami, może dojść do sytuacji, w której zainteresowane jednostki nie otrzymają dofinansowania lub 
będzie ono bardzo ograniczone. Spowoduje to obniżenie aktywności danych podmiotów i brak możliwości 
wypełniania zadań, do których zostały one powołane.

Inaczej wygląda sytuacja podmiotów odpowiedzialnych za pomoc postpenitencjarną, ponieważ w większo-
ści są to jednostki państwowe, dla których dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości jest tylko dodatkiem.

Szanowny Panie Ministrze, w nawiązaniu do powyższego oświadczenia proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Ile wynoszą wpływy do Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy 
Postpenitencjarnej? W odpowiedzi proszę ująć skalę kwartalną, półroczną oraz roczną z uwzględnieniem 
wszystkich lat, w jakich fundusz sprawiedliwości funkcjonował.

2. Jakie działania są podejmowane przez organizacje otrzymujące wsparcie finansowe z Funduszu 
Sprawiedliwości? Proszę, o ile to możliwe, o przygotowanie zestawienia i upublicznienie go.

3. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości posiada pełną dokumentację funkcjonowania Funduszu Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej? Jeśli tak, to proszę o jej udostępnienie.

4. Czy kierowany przez Pana Ministra resort dysponuje danymi mówiącymi o tym, jaki procent zasądzonych 
kar wpływa na konto Funduszu Sprawiedliwości?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki



288
62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 62. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu się z raportem – Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 oraz za-

wartymi w nim Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, w dziale Prawo do życia i ochrony zdrowia 
zwróciłem uwagę na informację o utracie z końcem 2018 r. mocy obowiązującej rozporządzenia ministra zdro-
wia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Jednocześnie 
rzecznik praw dziecka wskazuje na niezadowalający poziom realizacji procedur wskazanych w standardach 
opieki okołoporodowej.

Ponadto w odniesieniu do wskazanego rozporządzenia tracącego moc prawną z końcem bieżącego roku 
sugeruje on zagrożenie systemu monitorowania losów dziecka. Z uwagi na brak narzędzi prawnych kontrolują-
cych losy dziecka w przypadku niezłożenia przez rodzica (opiekuna prawnego) pisemnej deklaracji o wyborze 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, monitoring taki może być niemożliwy.

W odniesieniu do opisanych faktów chciałbym zapytać, czy w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad 
aktualizacją uregulowań prawnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki około-
porodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem.

Istotną kwestią dotyczącą rozwiązań prawnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z za-
kresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem jest uwzględnienie w wymienionym rozporządzeniu edukacji związanej 
z zagrożeniem, jakie niesie spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się ok. 9 tysięcy dzieci z zaburzeniami rozwojo-
wymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. Do sięgania po alkohol podczas 
ciąży przyznaje się ok. 30% kobiet. Około 1 tysiąca dzieci rocznie rodzi się z pełnoobjawowym FAS. Chciałbym 
zatem zapytać, czy w wymienionym rozporządzeniu uwzględnione zostaną również elementy edukacji, profi-
laktyki i prawne związane z ograniczaniem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży i podczas połogu oraz 
opieki nad noworodkiem.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Składam oświadczenie z okazji XX Światowego Zjazdu Kaszubów.

7 lipca 2018 r. w Luzinie, dużej wsi kaszubskiej położonej w województwie pomorskim, w powiecie wejhe-
rowskim, odbędzie się jubileuszowy, XX Światowy Zjazd Kaszubów. To wyjątkowe coroczne święto społecz-
ności Kaszubów organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż XX Światowy Zjazd Kaszubów odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dbałość mieszkańców Kaszub o pamięć pokoleń, rozwój wspólnoty, 
o dobro wspólne jest dziś szczególnie ważnym przykładem dla społeczeństwa całej naszej Ojczyzny.

Na docenienie zasługuje aktywność społeczno-kulturalna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które po raz 
kolejny zorganizowało tak znaczące społecznie wydarzenie, w tym roku we współpracy z gminą Luzino. Dodam, 
iż Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie co roku organizuje Światowy Zjazd Kaszubów w innej miejscowości tego 
regionu. Niniejsze wydarzenia sprzyjają rozwojowi lokalnej kultury, umacniają więź między sąsiadami, budują 
porozumienie pokoleń. Trwająca dekady praca nad upowszechnianiem Kaszubszczyzny wnosi w życie regionu 
i w polską kulturę wielorakie wartości. Trudno nie dostrzec pożytecznej pracy wspólnotowej. Kiedy w 1999 r. 
w Chojnicach odbył się I Zjazd Kaszubów, niewielu zdawało sobie sprawę z tego, jak silnie inicjatywa ta wpisze 
się w kalendarz ważnych pomorskich wydarzeń. Dziś przedsięwzięcie to gromadzi tysiące osób. Jest to święto 
społeczności i kultury kaszubskiej. Mottem zaproszenia na tegoroczny zjazd jest myśl profesora Gerarda Labudy: 
„Tyle zawsze było historii Kaszubów, ile w niej było dokonań samych Kaszubów. Ale historia ich będzie trwała 
tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa, ich obyczaj, ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych”.

Działania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w pełni wpisują się w tę myśl oraz propagują bardzo ważną 
wartość, jaką jest rodzinny, aktywny sposób wspólnego spędzania czasu. Światowy Zjazd Kaszubów kultywuje 
nie tylko pamięć historyczną, ale również „pamięć moralną”. Dzięki temu młodzi ludzie poznają i przyjmują 
tradycję i bliskie Kaszubom wartości, wśród których Rodzina i Wiara mają szczególne znaczenie.

Z okazji XX Zjazdu Kaszubów składam najlepsze życzenia całej społeczności Kaszubów.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Zwracam się z prośbą o zmianę finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdro-
wotnej realizowanych na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska, ponieważ aktualnie obowiązujące, ze względu 
na drastyczny brak środków, uniemożliwia prowadzenie terapii lekami włączanymi do programów lekowych.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, tłumacząc się brakiem środków w budżecie, nie finansuje na bieżąco 
wydatków ponoszonych przez szpitale na zakup leków stosowanych w ramach programów lekowych, zmuszając 
w ten sposób jednostki do kredytowania zakupu tych leków bez pewności ich sfinansowania w przyszłości oraz 
bez określenia terminu ewentualnego zwiększenia środków. Z doświadczenia można oszacować, że jednostki 
oczekują minimum pół roku na zwrot środków wydatkowanych na zakup leków stosowanych w chemioterapii 
i programach lekowych. Szpitali nie stać na finansowanie i kredytowanie NFZ i ponoszenie dodatkowych kosz-
tów, np. odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Ponieważ większość 
leków stosowanych w programach to leki drogie, ogranicza to dostępność pacjentów do nowoczesnego leczenia, 
co w przypadku programów onkologicznych przekłada się bezpośrednio na efektywność terapii, rozumianej 
jako zmniejszenie szans na wydłużenie życia.

W maju 2018 r. decyzją ministra zdrowia do wcześniej zakontraktowanego przez jednostki programu lecze-
nia niedrobnokomórkowego raka płuc włączono leki immunologiczne. Immunoterapia jest sposobem leczenia 
chorób nowotworowych dającym duże nadzieje na poprawę jakości życia chorych, na kontrolę, a nawet remisję 
choroby nowotworowej, w tym raka płuc. Jest to jednak leczenie kosztowne. Niestety, ze względu na duże 
rozpowszechnienie raka płuc w naszym społeczeństwie prowadzenie tego rodzaju leczenia wiązać się będzie 
z ponoszeniem znacząco wyższych kosztów niż dotychczas.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, jako największy na Dolnym Śląsku specjalistyczny ośrodek skoordy-
nowanego leczenia chorób płuc, stosuje substancje czynne w raku płuc u ponad 200 pacjentów miesięcznie, 
realizując je w ramach około 350 hospitalizacji onkologicznych. Roczna populacja pacjentów z IV stopniem 
zaawansowania nowotworu złośliwego płuc, wymagających terapii onkologicznej, w DCChP to ok. 840 osób. 
Szacowana zgodnie z wytycznymi AOTMiT liczba pacjentów spełniających warunki programu w zakresie 
leków włączonych od 1 maja 2018 r. to 84 osoby. Roczny koszt leków, przy założeniu progresji jak w badaniach 
klinicznych, wynosi ok. 14 milionów 500 tysięcy zł, a obecne finansowanie to niespełna 1 milion 400 tysięcy zł.

Konieczność zwiększenia nakładów finansowych w związku z sukcesywnym włączaniem nowych leków do 
istniejących programów lekowych została przedstawiana dyrektorowi DOW NFZ niezwłocznie po ogłoszeniu 
obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2018 r., wpro-
wadzającego leczenia immunologiczne w raku płuc. W otrzymanych na półrocze 2018 r. propozycjach finanso-
wania świadczeń dla szpitali dolnośląskich nie zostało w żaden sposób uwzględnione zwiększenie w zakresie 
leków stosowanych w programach lekowych. Świadczeniodawcy podejmują negocjacje z DOW NFZ, które jak 
dotychczas nie przynoszą efektów

W chwili obecnej największy na Dolnym Śląsku ośrodek, realizujący świadczenia w zakresie leczenia on-
kologicznego raka płuc, nie jest w stanie bez skierowania większych środków finansowych stosować leczenia 
w ramach programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc objętego koszykiem świadczeń gwarantowanych 
u pacjentów wymagających takiej terapii i spełniających jej wymogi.

Rafał Ślusarz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jerzego Wcisłę, Tomasza Grodzkiego, Grażynę Sztark,  

Piotra Zientarskiego, Leszka Czarnobaja,  
Piotra Wacha, Piotra Florka, Marka Borowskiego,  
Mieczysława Augustyna i Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Senacki Zespół Monitorowania Praworządności od wielu miesięcy zajmuje się zjawiskiem tzw. wygaszania 
stosunków pracy lub służby, stosowanego w latach 2016–2018 podczas procesów restrukturyzacji instytucji 
państwowych, m.in. w czasie tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa czy Służby Ochrony Państwa.

Odbyliśmy posiedzenie senackiego zespołu z przedstawicielami tych instytucji i organizacjami zajmującymi 
się prawami człowieka i prawami obywatelskimi.

Naszym zdaniem instytucja „wygaszania stosunku pracy lub służby” była stosowana w niedopuszczalnej 
skali i doprowadziła do nieuzasadnionych zwolnień z pracy tysięcy ludzi.

Przedstawiamy Panu Premierowi stanowisko zespołu w wymienionej sprawie z głęboką nadzieją na pochy-
lenie się nad problemami, na które nasz zespół zwraca uwagę.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
Tomasz Grodzki 
Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski 
Leszek Czarnobaj 
Piotr Wach 
Piotr Florek 
Marek Borowski 
Mieczysław Augustyn 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator RP oraz były minister zdrowia w jednym z pierwszych rządów postsolidarnościowych w Polsce 

zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie kwestii związanych z szeroko pojętymi problemami zdrowia 
publicznego w Polsce.

W 2006 r. na badania cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy zgłosiło się w Polsce 12,7% kobiet, zaś 
w roku 2015, po 10 latach od wprowadzenia programu badań przesiewowych – 42,11% kobiet. Wzrost zgłaszal-
ności był związany z wprowadzonym programem screeningu populacyjnego.

Od 2016 r. zaprzestano wysyłania zaproszeń na badania, argumentując to wysokimi kosztami wysyłki i niską 
efektywnością programu. Na skutek tych działań doszło do załamania programu, co spowodowało, że w 2016 r. 
na badania zgłosiło się jedynie 20,5% kobiet w całej Polsce.

Jako przedstawiciel Polski w wielu międzynarodowych gremiach, w International Prevention Research 
Institute i World Prevention Alliance, z niepokojem obserwuję negatywne opinie o działaniach rządu polskiego 
w zakresie walki z rakiem szyjki macicy jako tzw. nowotworem biedy.

Polska od kilku lat zaliczana jest do państw wysoko rozwiniętych wg standardów WHO. Dane epidemiolo-
giczne w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy wskazują jednak, że Polska jest krajem zacofanym i zali-
czana jest do grupy krajów „biednych”, podobnie jak Indie, w których problemy raka szyjki macicy pozostają 
nierozwiązane.

Pytam więc Pana Ministra:
1. Dlaczego program badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy nie jest realizowany?
2. Realizowany program uwzględniał również, co powinien Pan wiedzieć, aspekty promocji zdrowego 

stylu życia i profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy. Likwidacja regionalnych ośrodków koordynujących 
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, które prowadziły działania 
promocyjne i profilaktyczne wśród młodzieży, spowodowała, że profilaktyka raka szyjki macicy została zli-
kwidowana. Co w związku z tym proponuje ministerstwo?

3. Jak mam bronić na arenie międzynarodowej dobrego imienia Polski?

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Wojtyła 
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przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyjąłem informację, że minister zdrowia przygotował rozporządzenie w sprawie wpro-

wadzenia nowego świadczenia zwanego „poradą pielęgniarską”. Według zapowiedzi pani minister Józefy 
Szczurek-Żelazko w rmf24.pl, w ramach takiej porady pielęgniarka lub pielęgniarz mogliby m.in. wykonywać 
niektóre badania, wystawiać skierowania i „przedłużać” recepty.

Zaniepokoiła mnie jako byłego ministra zdrowia, samodzielnego pracownika naukowego w dziedzinie 
medycyny i ciągle czynnego lekarza, zapowiedź dotycząca tzw. przedłużania recept.

Zgodnie ze sztuką lekarską receptę może wystawić lekarz po wypełnieniu niezbędnych procedur uprawniają-
cych go do wystawienia recepty. Procedura ta polega na uprzednim zebraniu wywiadu od pacjenta, fizykalnym 
zbadaniu pacjenta, wykonaniu zgodnie z aktualną wiedzą koniecznych badań dodatkowych i postawieniu dia-
gnozy. Po spełnieniu tych warunków lekarz może wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki czy materiały 
medyczne. Pominięcie któregoś ze wspomnianych elementów niesie ze sobą nie tylko skutki prawne, o czym 
wielokrotnie się przekonałem jako biegły sądowy występujący przed sądem głównie w procesach dotyczących 
relacji lekarz – pacjent, lecz także zawodowe i etyczne.

W prawie 40-letniej praktyce lekarskiej na różnych stanowiskach w polskiej ochronie zdrowia przekonałem 
się, że przepisując pacjentowi leki, należy uwzględniać aktualny stan zdrowia pacjenta, nie zaś stan jego zdrowia 
np. sprzed miesiąca. Stosowane w przeszłości leki wcale nie muszą być wskazane i skuteczne w stanie, w któ-
rym pacjent znajduje się aktualnie. Co gorsza, leki przepisane pacjentowi bez jego zbadania, zebrania wywiadu 
i postawienia aktualnej diagnozy (czyli tzw. przedłużenie recepty) mogą pacjenta narazić na pogorszenie stanu 
zdrowia, a nawet zagrozić jego życiu.

Lekarz przepisujący pacjentowi określony lek odpowiada swoim podpisem i pieczątką za jego zdrowie i życie 
w momencie wystawienia recepty oraz za skutki, jakie niesie przyjmowanie zaleconych pacjentowi specyfików. 
Mieści się to w podstawowym kanonie postępowania lekarza nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Znane są na świecie skutki prawne okresowego odchodzenia od powyższej procedury w stanach nadzwy-
czajnych (np. w okresie ostatniej pandemii grypy) w niektórych krajach świata. Toczące się tam jeszcze obecnie 
procesy sądowe i ich wyniki dowodzą, że te uniwersalne procedury w postępowaniu medycznym są ciągle 
obowiązujące.

Podawane są różne powody, dla których próbuje się wprowadzić w Polsce to rozwiązanie. Najważniejszym 
z nich jest niedobór lekarzy, zwłaszcza rodzinnych, i ich obciążenie pracą.

Swoją pracę rozpoczynałem właśnie jako lekarz rodzinny. Przy obecnie stosowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia normach liczby pacjentów przypadających na jednego lekarza rodzinnego argument ten jest 
chybiony, co opieram na własnym doświadczeniu.

Jeśli lekarz rodzinny kładzie nacisk na promocję zdrowia i prawidłowo prowadzoną profilaktykę zdrowot-
ną nie może być przy wspomnianych normach nadmiernie obciążony liczbą chorych pacjentów. Piszę to jako 
lekarz jeszcze 2 lata temu pracujący w gabinecie lekarza rodzinnego. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, 
że opinie o braku czasu na zbadanie pacjenta przez lekarza kreują urzędnicy, będący co prawda lekarzami, ale 
aktualnie niepracujący aktywnie z pacjentami.

Dlatego też zwracam się z apelem do Pana Ministra o zastanowienie się nad proponowanymi w rozporzą-
dzeniu zmianami, zwłaszcza w zakresie tzw. przedłużania recept.

Z poważaniem 
Andrzej Wojtyła 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zgłoszeniem się do mojego biura senatorskiego rodziców dzieci chorych na hemofilię oraz 

członków Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię proszę Pana Ministra o rozwianie obaw dotyczących 
Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. Dotychczas realizowany 
program na lata 2012–2018 obowiązuje do grudnia 2018 r.

Jest połowa 2018 r. i dotychczas nie został określony ani kształt, ani harmonogram programu na lata następne, 
co jest podstawą do zapewnienia jego realizacji, a zwłaszcza finansowania.

Prace nad budżetem państwa na rok 2019 są już mocno zaawansowane. Zwłoka z przygotowaniem programu 
grozi brakiem jego finansowania. Obawy pacjentów i stowarzyszenia wydają się uzasadnione.

Dotychczasowa realizacja programu i jego organizacja jest pozytywnie oceniana przez pacjentów. Program jest 
pozytywnie oceniany przez ekspertów międzynarodowych, jako bardzo nowoczesny i efektywny. Przekonałem 
się o tym, uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych na świecie. W trakcie jednej z moich wizyt w CDC 
w Atlancie właśnie ten program, realizowany w Polsce, prezentowany był jako wzorzec dla innych krajów.

Pytam więc Pana Ministra:
1. Czy zamierza Pan realizować wspomniany program w przyszłych latach? Jeśli tak, to:
2. Z czego wynika opóźnienie w przygotowaniu wspomnianego programu?
3. Kto poniesie koszty zdrowotne, społeczne i polityczne opóźnienia działań związanych z rozwiązywaniem 

tak ważnego problemu zdrowotnego społeczeństwa polskiego?
4. Czy Ministerstwo Zdrowia ma świadomość skutków ekonomicznych, społecznych i etycznych związanych 

z brakiem realizacji programu w naszym kraju?
Hemofilia jest chorobą, która występuje ze stałym natężeniem w każdej populacji. Brakuje środków, które 

eliminowałyby przyczyny występowania tej choroby. Stosowanie rozwiązań zawartych w dotychczas realizo-
wanym programie w Polsce wydaje się optymalne.

Proszę Pana Ministra o ewentualne rozwianie zastrzeżeń i obaw w tej sprawie.

Andrzej Wojtyła 
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Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 15
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 16
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 17
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 17
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 17
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senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 18
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 18
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 18
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 18
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 18

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 19

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Wystąpienie przedstawiciela rządu
prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 24
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 25
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 25
prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 27
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 27
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 28
prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 29
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . . 30
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 31
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 31
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 31

prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 33
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 34
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 34
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 34
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 35
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 35
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 35
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 36
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 36
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 36
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 36
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 37
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 37
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 37
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Michał Dworczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 38
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 39
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Michał Dworczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . 40
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 40
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . 40

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 42
Otwarcie dyskusji

senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 42
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 43
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 45
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 47
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 48
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 49
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 49
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . 50
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 50

Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 



297
62. posiedzenie Senatu w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r.

Spis treści

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Grzegorz Napieralski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Głosowanie nr 11.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środo-
wiska

senator sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . . 52

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ko-
misji Środowiska

senator sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 53
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 54
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 54
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 54
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 54
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 54

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 59

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Michał Kurtyka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 60
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 61
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Zamknięcie dyskusji
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej 
w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium 
Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 
10 maja 1973 r.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca 
Andrzej Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej 
w Warszawie dnia 17 października 2017 r. (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju 
między Unią Europejską i jej państwami członkowski-
mi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, 
z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 
lutego 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 66
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkowski-
mi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej stro-
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ny, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkty 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 
30. i 31. porządku obrad: ustawa o wypowiedze-
niu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Re-
publiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 
14 października 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Króle-
stwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popiera-
nia i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madry-
cie dnia 30 lipca 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 25 listopada 1996 r.; ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popiera-
nia i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. zmienionej 
i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospo-
litą Polską a Republiką Federalną Niemiec doty-
czącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną 
Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochro-
ny inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 
listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 
14 maja 2003 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umo-
wy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajem-
nego popierania i ochrony inwestycji, sporządzo-
nej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.; ustawa 
o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 
1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między 
Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Au-
strii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, 
sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.; 
ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczą-
pospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie 
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, spo-
rządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.; 
ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczą-
pospolitą Polską a Republiką Chorwacji w spra-
wie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, 
sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.; 
ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzeczą-
pospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie 
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, spo-
rządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.; 
ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kró-

lestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 13 października 1989 r.; ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmia-
nie i zakończeniu obowiązywania Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Re-
publiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popie-
rania i ochrony inwestycji, sporządzonej w War-
szawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Rafał Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 36. porządku obrad: informacja o działalno-
ści Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 73
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 73
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 74
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 74
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 75
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
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przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 80
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 81
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Ryszard Bonisławski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 84
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 84
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 86
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 87
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . . 88
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

Zamknięcie dyskusji
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Jarosław Szarek  . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 91

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Waldemar Kraska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . 92

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Otwarcie dyskusji
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . . 94

Zamknięcie dyskusji

(Obrady w dniu 28 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

senator sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . . 97

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ko-
misji Środowiska

senator sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 99
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 99
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 99
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 100

senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 100
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 100
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 101
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 101
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 102
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 102
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 102
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 102
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 102
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 103
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 103
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 103
senator Wojciech Piecha . . . . . . . . . . . 103
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 104
senator Andrzej Mioduszewski.  .  .  .  .  .  .  .  104
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 104
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
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senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 104
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 104
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 105
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 105

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . 105

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 109
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . 109
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . .111
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . .111
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . .113
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . .113
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .113
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . .114
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . .115
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . .115
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .116
sekretarz stanu  
w Ministerstwie w Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . .116

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .118
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 120
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 121
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 127
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 128

Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk . . . . . . . . . . . . . 130

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 130
senator Łukasz Mikołajczyk . . . . . . . . . 130
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 131
senator Łukasz Mikołajczyk . . . . . . . . . 131
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 131
senator Łukasz Mikołajczyk . . . . . . . . . 131
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 131
senator Łukasz Mikołajczyk . . . . . . . . . 131

Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

Zapytania i odpowiedzi
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 132
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 132
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 133
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 134
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 134
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 134
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 135
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 135
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 135
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 136
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 137
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 137
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 138
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
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senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 138
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 139
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa  
Obywatelskiego  
Wojciech Kaczmarczyk  . . . . . . . . . . . 139

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 140
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 141
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 142

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 143
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . 143
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 145

Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o związkach zawodowych oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . . . . . 145

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . 147
Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . 148

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-

blicznych
senator sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 148

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjne-
go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środo-
wiska

senator sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . 149

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska 
oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca 
Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 150

Zamknięcie dyskusji
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o własności lokali

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca 
Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Zapytania i odpowiedzi
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 153
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 154
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Paweł Chorąży . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 154

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zarządzie suk-
cesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 156
Zapytania i odpowiedzi

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . 156
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . . . . 158

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 159
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 160
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 160
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 160
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 160
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 161
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 161
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 161

Otwarcie dyskusji
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
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