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Porządek obrad

63. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

4. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu spo-
łecznego.

7. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socja-
listycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

9. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

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

11. Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

12. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

13. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie za-
chodniopomorskim.

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

15. Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektó-
rych innych ustaw.

16. Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 
najmu mieszkania.

17. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwesty-
cji towarzyszących.

18. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

19. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

20. Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.



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 Prezydenta RP  ‒ podsekretarz stanu Wojciech Kolarski 
  ‒ podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek

Ministerstwo Cyfryzacji  ‒ sekretarz stanu Karol Okoński

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Paweł Cybulski 
  ‒ podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński  
  ‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  ‒ sekretarz stanu Artur Soboń

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ‒ minister Jarosław Gowin 
  ‒ podsekretarz stanu Piotr Müller

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu Stanisław Szwed  
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Szymon Giżyński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  ‒ sekretarz stanu Paweł Szefernaker

Ministerstwo Środowiska  ‒ minister Henryk Kowalczyk  
  ‒ sekretarz stanu, główny geolog kraju,  
     pełnomocnik rządu do spraw polityki  
     surowcowej państwa Mariusz Orion Jędrysek

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Sławomir Gadomski





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte trzecie posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Roberta Dowhana oraz pana senatora Marka 
Pęka. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Robert Dowhan.

Bardzo proszę… A, już panowie tu są, więc nie 
proszę o zajęcie miejsc.

Informuję, że Sejm na sześćdziesiątym szóstym 
posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. przyjął wszystkie 
poprawki Senatu: do ustawy o zmianie ustawy o in-
westycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjne-
go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw; do ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym oraz niektórych innych 
ustaw; do ustawy o tachografach; do ustawy o zmia-
nie ustawy o własności lokali; do ustawy o zmianie 
ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych 
innych ustaw; do ustawy o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej; do ustawy 
o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identy-
fikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

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

Informuję, że protokół sześćdziesiątego pierw-
szego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem 
Senatu, jest przygotowany do udostępnienia sena-
torom. Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do 
niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 28 czerwca 
2018 r. minister spraw wewnętrznych i administracji 

przekazał Senatowi informację na temat działalności 
Policji, określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, 
w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 
ust. 3 tej ustawy – za rok 2017. Ta informacja za-
warta jest w druku nr 885. W dniu 3 lipca 2018 r. 
skierowałem informację do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 5 lipca 2018 r. zapoznała się z informacją i po-
informowała mnie o tym.

Informuję ponadto, że w dniu 15 czerwca 2018 r. 
prokurator generalny przekazał Senatowi jawną rocz-
ną informację prokuratora generalnego o łącznej licz-
bie osób, wobec których został skierowany wniosek 
o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnio-
sek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Zwarta jest 
ona w druku nr 876. W dniu 24 czerwca 2018 r. skie-
rowałem tę informację do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 5 lipca 2018 r. zapoznała się z informacją i po-
informowała mnie o tym.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad zo-
stał wyłożony na ławach senatorskich. Przypominam, 
że projekty ustaw, które mają być omawiane w punk-
tach siódmym i ósmym porządku obrad, zostały 
wniesione przez Radę Ministrów jako projekty pilne. 
W tym przypadku nie ma zastosowania termin okre-
ślony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Informuję państwa senatorów, że w związku 
z tym, iż nie zostało przygotowane sprawozdanie 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora punkt dotyczący tej usta-
wy nie został uwzględniony w przedstawionym po-
rządku obrad. Po przygotowaniu sprawozdania przez 
Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich 
porządek obrad zostanie uzupełniony o punkt doty-
czący tej ustawy.

Wysoka Izbo, proponuję rozpatrzenie punktów 
pierwszego i drugiego projektu porządku obrad, 
mimo że sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw 
zostały dostarczone w terminie późniejszym niż okre-
ślony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) obrad, po rozpatrzeniu ustawy o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej; ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwesty-
cji towarzyszących – i rozpatrzenie go jako punktu 
siedemnastego porządku obrad; ustawa o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa – i rozpatrzenie go 
jako punktu osiemnastego porządku obrad. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawione propozycje.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję łącz-
ne rozpatrywanie punktów trzeciego i czwartego, tj. 
ustaw dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym 
i nauce, oraz łączne rozpatrywanie punktów dzie-
siątego i jedenastego, tj. ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy 
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz niektórych innych ustaw. Jeśli nie usłyszę sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawione 
propozycje.

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

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

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

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, dopiero teraz 
najważniejsze informacje.

(Wesołość na sali)
Informuję… Choć może jeszcze nie teraz. 

Informuję, że do rozpatrywania punktu dotyczącego 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
gminy Ostrowice w województwie zachodniopomor-
skim przystąpimy dziś po godzinie 16.00. Jutro po 
wznowieniu obrad o godzinie 10.00 przystąpimy do 
rozpatrywania punktu dotyczącego ustawy o ustano-
wieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 
dotychczasowego punktu drugiego, i punktu doty-
czącego ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego, 
dotychczasowego punktu trzeciego.

Informuję państwa senatorów, że po przygotowa-
niu sprawozdania przez właściwą komisję senacką 
porządek obrad może zostać uzupełniony o punkt 
dotyczący ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz niektórych innych ustaw.

W środę 11 lipca obrady Senatu będą trwały do 
godziny 14.00.

Informuję, że obecne posiedzenie zostanie wydłu-
żone o dodatkowe dni, tj. piątek 13 lipca oraz sobotę 
14 lipca. Obrady Senatu zostaną wznowione w piątek 
o godzinie 18.00.

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

Państwo Senatorowie, proponuję skreślenie z po-
rządku obrad informacji o wynikach działalności 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r. Punkt 
ten zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu 
Senatu. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, 
że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę ko-
lejności rozpatrywania punktów: dziesiątego, tj. 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu pierwszego 
porządku obrad; szóstego, tj. ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
drugiego porządku obrad; jedenastego, tj. ustawy 
o zmianie ustawy o systemie monitorowania dro-
gowego i kolejowego przewozu towarów – i rozpa-
trzenie go po dotychczasowym punkcie czwartym 
dotyczącym ustawy o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom deportowanym do pra-
cy przymusowej; pierwszego, tj. ustawy o zmia-
nie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie go po dotychczasowym punk-
cie jedenastym dotyczącym ustawy o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewo-
zu towarów. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję teraz uzupeł-
nienie porządku obrad o punkty: ustawa – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu trzeciego porządku obrad; 
ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu czwartego porządku obrad; usta-
wa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy 
Ostrowice w województwie zachodniopomorskim 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzynaste-
go porządku obrad, po ustawie o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach; 
ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego 
punktu jako czternastego porządku obrad; ustawa 
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków miesz-
kaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – 
i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego porządku 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) Procedury obowiązujące w ustawie nie gwarantują 
zakończenia procesu przedłużania koncesji przed ich 
wygaśnięciem…

(Głos z sali: Ciii…)
Część koncesji udało się przedłużyć w terminie, 

a resztę czekają długotrwałe i szczegółowe uzgodnie-
nia, które mogą zapaść po wygaśnięciu już obowią-
zujących koncesji. Przedłużenia wymaga 18 koncesji 
na wydobycie węgla kamiennego i 6 koncesji na wy-
dobycie węgla brunatnego.

W trakcie dyskusji zgłoszono 1 poprawkę, która 
została przez komisje przegłosowana i przyjęta.

Zwracam się do Senatu o uchwalenie zmiany usta-
wy – Prawo górnicze i geologiczne oraz niektórych 
innych ustaw. Dziękuję.

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 zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Witam na posiedzeniu pana ministra Mariusza 
Oriona Jędryska, sekretarza stanu, głównego geo-
loga kraju i pełnomocnika rządu do spraw polityki 
surowcowej państwa.

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos? Tak?
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa ma bardzo duże znaczenie gospodarcze, 

upraszcza pewne układy, które dotychczas trwały i bu-
dziły… Czasami były duże problemy z przedłużaniem 
koncesji. Ustawa jednocześnie pozwala na zabezpie-
czenie interesów państwa wtedy, kiedy sytuacja tego 
wymaga. Ustawa, co bardzo ważne, zabezpiecza nasze 
interesy w wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku 
poprzez możliwość kontroli tego, co się tam dzieje, 
co potencjalni badacze, firmy poszukujące wykonują, 
a także poprawia możliwości wdrażania know-how, 
wtłaczania tej wiedzy, współpracy przemysłu zagra-
nicznego z naszą nauką. To są takie podstawowe ele-
menty, oczywiście nie wszystkie, tej ustawy. Liczę na 
to, że znajdzie ona zrozumienie u państwa. Dziękuję.

Pragnę poinformować państwa, że w dniu 12 lipca, 
w czwartek, odbędzie się III Szczyt Przewodniczących 
Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, 
że 13 lipca 2018 r., w piątek, o godzinie 12.00 
w Zamku Królewskim odbędzie się Zgromadzenie 
Narodowe zwołane w związku z obchodami 
pięćset pięćdziesiątej rocznicy parlamentary-
zmu Rzeczypospolitej, na którym pan prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej wygłosi orędzie. Przed 
Zgromadzeniem Narodowym o godzinie 10.00 
w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela zostanie od-
prawiona msza święta. Autokary dla osób, które 
będą chciały uczestniczyć w mszy świętej, będą 
odjeżdżać od godziny 9.00 z ul. Maszyńskiego. 
Osoby, które nie będą uczestniczyły w mszy świę-
tej i które zamierzają się udać bezpośrednio na 
obrady Zgromadzenia Narodowego, mogą sko-
rzystać z przejazdu autokarami odjeżdżającymi 
z ul. Maszyńskiego o godzinie 11.10. Miejsca w sali 
Zgromadzenia Narodowego należy zająć do godzi-
ny 11.45. Na pulpitach państwa senatorów zostały 
rozłożone identyfikatory, informacja o numerze 
miejsca w sali Zgromadzenia Narodowego oraz 
ogólna informacja o przebiegu uroczystości.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 873, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 873 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, pana senatora Wojciecha Piechę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawie 
o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 
niektórych innych ustaw.

Wprowadzane zmiany w prawie geologicznym 
i górniczym, tzw. pakiet gospodarczy, mają ułatwić 
przedsiębiorcom przedłużenie koncesji wydobyw-
czych, których ważność w najbliższych latach wy-
gaśnie. Proponowane zmiany mają ułatwić przedłu-
żenie obowiązujących koncesji na wydobycie węgla 
kamiennego, brunatnego i siarki rodzimej.

(Rozmowy na sali)
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Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, niech pan powie tak w najwięk-

szym skrócie: czy ta ustawa w praktyce likwiduje 
zasady negocjacji z gminami?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Króciutko. Ustawa oczywiście nie pomija gmin, 

to nie jest tak, że będzie w ogóle pomijała gminy, na-
tomiast bardzo upraszcza procedurę i ją przyspiesza.

Jeśli chodzi o drugie pytanie – zaczynam od tyłu – 
to było to pytanie dotyczące jednej z elektrowni. Nie, 
to nie ma związku. Ta ustawa upraszcza przedłużanie 
koncesji w tej samej przestrzeni geologicznej, jaka już 
obecnie jest eksploatowana. Przedłużamy, bo ktoś 
do końca koncesji nie wydobył kopaliny. Chcemy, 
żeby mógł to dokończyć, bo chodzi o zrównoważony 
rozwój, a także o gospodarowanie złożem.

I trzecie pytanie. Ta ustawa troszeczkę pomaga 
w kontroli badań geofizycznych także w tym zakresie, 
natomiast ona nie dotyczy w jakiś bezpośredni sposób 
posadowienia elektrowni. W tym wypadku chodzi 
o sprawy bardziej złożowe i know-how.

(Senator Alicja Zając: A wiatraki?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jeszcze wia-

traki.)
Właśnie odpowiedziałem na to pytanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już, tak? 

Pierwsze, drugie i trzecie pytanie…)
Ona tego nie dotyczy, ona tego nie reguluje. Jeśli 

chodzi o wiatraki, to jest to bardzo płytka geologia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pyta pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Senator sprawozdawca mówił, że część firm nie 

zdążyła złożyć wniosków o przedłużenie koncesji 
czy o koncesję. Czy pan minister może powiedzieć, 
jakie to firmy nie zdążyły tego zrobić? Jakich firm ta 
zmiana będzie dotyczyć?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Jeśli mogę… Praktycznie 
są to firmy z…)

Polskie, zagraniczne? Jakie to są firmy?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, jeszcze mo-
ment…

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 Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w związku z tą ustawą mam takie 

pytanie. Pojawia się koncepcja, aby zagospodarować 
dno Bałtyku jako miejsce intensywnego lokowania 
elektrowni wiatrowych, w odpowiedniej odległości 
od brzegu. Czy w związku z tym… Słyszałem, że 
są propozycje, aby nawet w odległości ok. 20 km od 
linii brzegowej tego rodzaju farmy powstawały. To 
z rożnych powodów wychodziłoby naprzeciw obec-
nej tendencji dotyczącej stosowania odnawialnych 
źródeł energii. 

Mam pytanie: czy ta ustawa ten aspekt uwzględ-
nia? Posadowienie tego rodzaju urządzeń wymaga 
badań geologicznych, bo są to inżynierskie skom-
plikowane konstrukcje. Czy ta ustawa uwzględnia tę 
tendencję dotyczącą budowy elektrowni wiatrowych? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Momencik, Panie Ministrze. 3 senatorów i 3 py-

tania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Dobrze.)
Pan senator Mieczysław Augustyn, a później se-

nator Czesław Ryszka.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, czy ta ustawa ułatwi uzyskanie 
koncesji na wydobywanie węgla brunatnego dla elek-
trowni Pątnów-Adamów-Konin?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka. Bardzo proszę, Czesław 

Ryszka.
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przybliżyć i powiedzieć, jak ta problematyka obecnie 
wygląda. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie?
To pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.
A później następna tura.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, jakie firmy Skarbu Państwa – 

bo rozumiem, że dotyczy to tylko takich firm – nie 
zdążyły złożyć wniosków o koncesję? Poproszę o in-
formację, jakie. Jeżeli pan nie jest w stanie tego po-
wiedzieć w tej chwili, to poprosiłbym o informację 
na piśmie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik…
Tak, bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Od razu odpowiem. To są wszystkie firmy, które… 

Przede wszystkim to PGG. To są te sprawy… Które 
dokładnie kopalnie? Ja tego w tej chwili nie wiem. 
To jest ok. 20 koncesji, tak że…

(Senator Bogdan Borusewicz: Wobec tego popro-
siłbym o odpowiedź na piśmie.)

Część udało nam się przedłużyć przed upływa-
jącym czasem. W zasadzie to, co obiecałem, tośmy 
zrobili. I po raz drugi… Gdy obiecałem, że do 15 
września zeszłego roku przedstawimy projekt zmian 
w ustawie, tośmy to zrobili. I trzecie… No, to mamy 
właściwie teraz, dzisiaj, to, co się dzieje… I na 
pewno MSW jeszcze. Na pewno MSW. To dotyczy 
praktycznie wszystkich tych polskich podmiotów, 
w mniejszym lub większym stopniu. Jak rozumiem, 
odpowiedziałem.

Drugie pytanie: PAK. Panie Senatorze, w żad-
nym wypadku ta zmiana ustawy nie dotyczy nowych 
koncesji. Ona dotyczy tylko przedłużenia koncesji. 
I odpowiedź na drugie pytanie: nie, PAK nie złożył 
jak dotąd wniosku o koncesję. Tak że rozmowa na 
ten temat jest w istocie bezprzedmiotowa z punktu 
widzenia organów.

I sprawa trzecia, gaz w łupkach. Gaz w łupkach 
został… Pierwsze koncesje zostały wydane przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 r., wtedy też 
byłem głównym geologiem kraju. To był taki, moż-
na powiedzieć, trochę indywidualny pomysł i wielu 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:

Już, już.
To są praktycznie wyłącznie firmy z kapitałem 

kontrolowanym przez państwo i wyłącznie górnoślą-
skie, oprócz jednej zajmującej się węglem brunatnym. 
A dlaczego nie zdążyły? No cóż, to już jest pytanie 
do zarządów tych firm, zarządów, które zajmowały 
się zarządzaniem przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja pytałem…)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale momen-

cik, momencik, nie prowadzimy dialogu. Pytanie, 
odpowiedź i…)

Państwowe, państwowe.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, nie układamy nikomu pytań 

i nie możemy też nikomu układać odpowiedzi.
(Senator Bogdan Borusewicz: Powtórzę to pyta-

nie. Tak że proszę…)
Pan senator Marian Poślednik. Bardzo proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze raz postawię pytanie, 

które już wcześniej zadał tu pan senator Augustyn. 
Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. 

Czy ta ustawa ułatwi firmie PAK uzyskanie kon-
cesji na wydobycie i eksploatację węgla brunatnego 
ze złoża Oczkowice? Wiemy, że PAK ma zatwier-
dzone to złoże, ale czy to ułatwi uzyskanie koncesji? 
A przy okazji: czy może firma PAK już zwróciła się 
do ministerstwa o koncesję wydobywczą? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie trochę ogólniejszej natury. 

Mianowicie swego czasu wiele mówiono o tak zwa-
nym gazie łupkowym, o pozyskiwaniu metodą szcze-
linową. 

Czy ta ustawa będzie wychodziła tutaj naprze-
ciw, jeżeli ktoś by ewentualnie chciał się zgłosić do 
działalności tego rodzaju i podjąć ryzyko poszuki-
wania takich złóż? Może pan minister zechciałby to 
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(sekretarz stanu M.O. Jędrysek) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zgłasza się do zadania pytania pan senator 

Wiesław Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać, jak wy-

gląda sprawa utrzymania czy wydania koncesji na 
złoże Złoczew, które jest niezbędne do przedłużenia 
funkcjonowania elektrowni Bełchatów.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Znaczy ja nie widzę…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Moment, moment, bo jeszcze pan senator Rusiecki. 

Moment.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: O, przepraszam najmocniej.)
Będziemy grupować po 3 pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Tak, jasne.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Panie Ministrze, myślę, że po-

winniśmy też mieć świadomość, że polskim bogac-
twem naturalnym, poza węglem, węglem brunatnym, 
jest też siarka. 

I chciałbym zapytać, czy ta ustawa zabezpiecza 
nasze narodowe interesy w zakresie wydobycia siarki, 
eksploatacji siarki, szczególnie tzw. siarki rodzimej. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce…
Proszę bardzo, pan senator Marian Poślednik. 

Bardzo proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, moje pytanie może nie jest tak 

bezpośrednio związane z tą ustawą, ale pośrednio 
jednak tak. Chodzi o listę złóż surowców strategicz-
nych i ewentualne umieszczenie na tej liście złoża 
Oczkowice. 

Czy pan minister może coś powiedzieć na ten 
temat, kiedy ta lista będzie i czy jest planowane, 

uważało, że to jest zupełnie szaleńcze i niemożliwe. 
W Stanach Zjednoczonych dopiero się to rodziło, 
tam była jeszcze bardzo znikoma produkcja, prawie, 
można powiedzieć, hobbystyczna. No, ale rzeczywi-
ście potem to zmieniło świat. I państwo teraz widzą, 
wszyscy widzą, że w zasadzie bez gazu w łupkach 
cena i ropy, i gazu byłaby zupełnie inna. I inna byłaby 
geopolityka, nie tylko w sprawach bezpieczeństwa 
energetycznego czy od strony finansowej.

W mojej opinii gaz w łupkach w Polsce jest. 
Niestety to, co się działo potem, po 2007 r., brak 
zmian w prawie, brak zmian organizacyjnych, żeby 
przygotować państwo do tak dużych inwestycji – to 
są potężne inwestycje, idące w miliardy, ale bardzo 
specyficzne, bo zobowiązujące państwo do pewnych 
zachowań względem inwestora… To wszystko nie-
stety nie zostało w prawidłowy sposób rozwiązane, 
tak jak myśmy zrobili to w planie w 2007 r., w tej 
takiej strategii przyjętej w ministerstwie. W związku 
z tym to wszystko – zaniedbania prawne, zaniedba-
nia organizacyjne i wydanie wszystkich czy niemal 
wszystkich koncesji jednocześnie, wszystkich, któ-
rych wydanie było możliwe, albo nawet niemożliwe, 
nawet bezsensowne, w tym pasie łupkowym – spo-
wodowało, że utraciliśmy, przepraszam za kolokwia-
lizm, marchewkę, a nie mieliśmy już kija. Bo prawnie 
i organizacyjnie nie byliśmy przygotowani, a ponie-
waż wydaliśmy wszystkie koncesje, to nikt o nie nie 
współzawodniczył. W związku z tym inwestorzy nie 
poszukiwali, nie składali wniosków… Tzn. nie robi-
li odwiertów. Przyczyna, gdyby to wszystko razem 
krótko podsumować, była taka: ryzyko inwestycyjne 
podniosło się kilkukrotnie. I ta zmiana prawa geolo-
gicznego już bardzo mocno to ryzyko inwestycyjne 
obniża. Drugim elementem będzie powołanie Polskiej 
Agencji Geologicznej, to będzie ta zmiana organiza-
cyjna. I wtedy rzeczywiście, po wprowadzeniu tych 
2 elementów, po tej zmianie prawa i po… Tam mamy 
właśnie przetarg inwestorski. Czyli dajemy taką moż-
liwość, że inwestor mówi: ja tu chcę poszukiwać, 
proszę nam ogłosić przetarg. I jeśli ministerstwo… 
To można ten przetarg ogłosić. Ale brakuje tej drugiej 
części, nad którą ciągle jeszcze w rządzie pracujemy. 
Jest koło tego wiele niezrozumienia, wiele fałszy-
wych informacji. Chodzi o powołanie agencji geo-
logicznej, wydzielenie jej z Państwowego Instytutu 
Geologicznego, podzielenie go mniej więcej na po-
łowę. Część to będzie agencja wykonawcza, część 
– Państwowy Instytut Geologiczny. Czyli mamy i, 
że tak się wyrażę, nogę naukową, i nogę organiza-
cyjną. I dopiero wokół tego budujemy całą strategię. 
Naprawdę, mamy ogromny potencjał, a nie potrafimy 
z tego korzystać, bo organizacyjnie jesteśmy jeszcze 
słabi. Dziękuję bardzo.
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(senator M. Poślednik) to było kilkaset dolarów za tonę. Mam nadzieję, 
że utrzyma się wysoka cena tej superczystej siarki 
i Polska będzie mogła z tego dobra korzystać. No, 
oczywiście są inne kwestie środowiskowe, ale to już 
jest osobna sprawa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań…
(Senator Marian Poślednik: Jeszcze moje pyta-

nie…)
(Senator Mieczysław Golba: Chciałbym dopre-

cyzować.)
Tak? Jeszcze? Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Ministrze, chciałbym zapytać… doprecy-
zować pytanie kolegi odnośnie do siarki z rodzimych 
złóż. Chodzi mi o to, czy w przypadku tych konce-
sji, które będą wydawane, także będą uproszczone 
procedury i czy wśród tych 2 koncesji, które zostały 
wydane, jest koncesja na województwo podkarpackie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Ja w tej chwili nie powiem panu senatorowi, jaka 

jest… Zdaje się, że jeśli chodzi o Basznię, koncesja 
została udzielona jakiś rok temu, dokładnej daty nie 
podam. To był bardzo sprawny proces. Ale ta zmiana 
ustawy nie reguluje wydawania, udzielania koncesji. 
Ona reguluje tylko przedłużenie, niejako w tej samej 
przestrzeni geologicznej, możliwości pozyskiwania 
surowca. To wszystko. Tak że ona ma bardzo ogra-
niczony zakres, jeśli chodzi o to, ale bardzo duży 
efekt gospodarczy. I dzięki poprawkom, które sena-
torowie zaproponowali, dotyczy także siarki. Chyba 
wszystko, tak?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan nie odpowiedział na moje 

pytanie odnośnie do listy złóż surowców strategicz-
nych i złoża Oczkowice w kontekście wygaszania 
energetyki węglowej w Europie.

aby to złoże się na tej liście znalazło? Szczególnie 
to pytanie w kontekście generalnego odchodzenia 
od energetyki węglowej i potrzeb zabezpieczania 
surowców dla tej energetyki. Wiemy doskonale, że 
także Polska zobowiązuje się do większej produkcji 
OZE i energetyka węglowa będzie wygaszana. Czy 
jest sens, aby to złoże znalazło się na liście strate-
gicznej? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
To 3 pytania. Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Złoczew. Jeśli chodzi o Złoczew, to ja tam nie 

widzę istotnych problemów z udzieleniem koncesji 
pod warunkiem, że będą spełnione wszystkie for-
malne wymagania. I to w zasadzie tyle, co moż-
na powiedzieć. Zagrożeń nie widzę. Ja osobiście 
będę szczęśliwy, jeśli ta koncesja będzie mogła 
być udzielona.

Siarka, interes narodu… Tak, zgadzam się z tym 
absolutnie. Pamiętam, jak w latach 2005–2007, kiedy 
miałem przykry obowiązek uczestnictwa w pracach 
niektórych zespołów dotyczących likwidacji gór-
nictwa siarki w Polsce, bardzo mocno protestowa-
łem przeciwko temu. Ale ta maszyna się rozpędziła 
w końcu lat dziewięćdziesiątych, właściwie w la-
tach dwutysięcznych, na początku dwutysięcznych, 
i w zasadzie jeśli coś już zaczęło być likwidowane, 
to trzeba było to dokończyć. Mam nadzieję, że będą 
udzielone 2 nowe koncesje, jedna na bardzo duży 
obszar, druga na mniejszy… Kończone są procedu-
ry ostateczne w zakresie 2 koncesji, jedna jest już 
zakończona, druga jest w trakcie… Tak że to jest 
dobra rzecz, dlatego że siarki… Mogę uzupełnić. 
Świat się zachłysnął siarką z odsiarczania spalin, 
z odsiarczania paliw kopalnych, węgla, ropy nafto-
wej, ale okazało się, że jednak do niektórych celów ta 
siarka się nie nadaje, bo ma istotne zanieczyszczenia, 
domieszki, których nie da się usunąć łatwo lub prak-
tycznie nie da się usunąć wcale. A siarka, która jest 
w polskich złożach, jest zupełnie wyjątkowa, proszę 
państwa, bo to jest siarka, która została „wyproduko-
wana” – w cudzysłowie – przez bakterie, to jest pro-
ces bakteryjny, idealnie czyściutka siarka… I wtedy, 
kiedy myśmy już zaczęli to likwidować, cena siarki 
zaczęła rosnąć i z dwudziestu kilku dolarów wzrosła 
do grubo ponad 100 dolarów, a był nawet okres, że 
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Jest pytanie: to co w zamian? Czy rezygnujemy 
z zadań, które ten system miał nam ułatwić, czy też 
będzie jakieś inne narzędzie?

Drugie pytanie dotyczy pierwiastków ziem rzad-
kich. Przyznam się, że to już z czystej ciekawości… 
Panie Ministrze, dlaczego… Czy my mamy jakieś 
złoża pierwiastków ziem rzadkich? Dlaczego dopiero 
teraz to wprowadzamy? Wiemy, jakie to jest ważne 
dla rozwoju technologii, głównie elektroniki. Czy 
pojawiło się coś nowego i dlatego akurat teraz to 
wprowadzamy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Pierwsze pytanie dotyczyło Geoinfonet. Otóż 

system Geoinfonet został nazwany w prawie geo-
logicznym i górniczym, ale pozostał zupełnie nie-
zdefiniowany, nic nie było przygotowane. A żeby 
taki system stworzyć, przede wszystkim musi być 
przygotowane finansowanie, cały plan na wiele lat. 
Myśmy zastali w 2015 r, w końcu 2015 r… To znaczy 
niczego nie było, nic nie było przygotowane w tym 
zakresie, oprócz samej nazwy w prawie geologicznym 
i górniczym. Jednocześnie system, który funkcjo-
nował, który próbowano robić, ZSI, Zintegrowany 
System Informatyczny, też zastaliśmy… No, okazał 
się nierealizowany albo nawet nierealizowalny. Muszę 
z przykrością powiedzieć, że pierwsza czy druga kon-
trola w tej sprawie skończyła się doniesieniem do 
prokuratury. O ile wiem, jest doniesienie jakoś tam 
rozpatrywane przez prokuraturę i ja nie wiem, kiedy 
to się skończy. Sam system Geoinfonet to była, trzeba 
to powiedzieć jasno, bańka mydlana, tam nie było 
nic. A więc oczywiście, że tak… Co dalej? Powołanie 
Polskiej Agencji Geologicznej mocno zmieni system 
obrotu informacją geologiczną. To agencja wykonaw-
cza będzie zarządzała informacją geologiczną i bę-
dzie ją chroniła, będzie także pozyskiwała ją i udo-
stępniała na odpowiednich warunkach odpowiednim 
podmiotom. Dzisiaj jest to, można powiedzieć, tro-
chę w rękach ministerstwa, ale faktycznie w rękach 
Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie pracują 
naukowcy, mają własne interesy i potrzeby publiko-
wania. Można powiedzieć, że jest szereg niejasności, 
powiem eufemistycznie, jeśli chodzi o informację 
geologiczną, obieg informacji geologicznej, a także 
jej udostępnianie. Niestety zdarzają się firmy, które 
mi mówią: jak my mamy dać wszystko, jak boimy się, 
że to wypłynie? Tak mówią w kuluarach i to wszyscy 
wiedzą, to nie jest żadna tajemnica. Musimy zadbać 
o informację geologiczną. Informacja geologiczna 
to jest wszystko to, co zebraliśmy w miejscu wier-
cenia: geofizyka, badania naukowe, dokumentacje 
geologiczne, rdzenie. To wszystko musi być wreszcie 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:

Już, już, tak.
Lista złóż strategicznych, tak często omawiana w pra-

sie, w mediach – coś takiego nie istnieje. Przygotowujemy, 
kończymy w zasadzie dokument „Polityka surowcowa 
państwa”. Jest to na razie projekt przyjęty przez Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów, już po konsultacjach 
społecznych. I w tej chwili kończymy bardzo wielkie 
konsultacje społeczne dotyczące poszczególnych filarów 
polityki surowcowej. Otóż polityka surowcowa jest zbu-
dowana z 9 filarów. Każdy z filarów składa się z wielu 
zadań, kilku zadań, i jeszcze niektóre z nich z podzadań. 
Do każdego z tych podzadań czy zadań będzie lub już 
jest program wykonawczy. To oznacza, że jednym z tych 
programów wykonawczych będzie uszeregowanie złóż, 
które powinny podlegać ochronie. My byśmy nazwali 
to ochroną złóż, co jest prawnie zdefiniowane, ale nie 
nazywalibyśmy tego listą surowców strategicznych, bo to 
musi wyniknąć samo z interesu firm, i to kontrolowanych 
przez państwo, ale także ze strony samego państwa, oczy-
wiście bezwzględnie we współpracy z ministrem energii. 
Minister środowiska czy pełnomocnik rządu do spraw 
polityki surowcowej państwa nie jest w stanie wykonać 
takiej listy samodzielnie. Ta lista oczywiście musi też być 
skonsultowana społecznie.

Oczkowice nie są na takiej liście. Jeśli chodzi 
o Oczkowice, to jest to bardzo duże złoże z ogromnym 
potencjałem wydobycia, ale z potężnymi problema-
mi, w szczególności wodnymi, nierozwiązanymi do 
dzisiaj. Tak że mówienie dziś o udzieleniu koncesji 
na wydobycie jest co najmniej przedwczesno-przed-
wczesne i jeszcze dalej przedwczesne, dlatego że co 
prawda jest zatwierdzona przez poprzedni rząd doku-
mentacja geologiczna, jeśli chodzi o to złoże, ale nie ma 
dokumentacji hydrogeologicznej, a w tym przypadku 
to jest klucz. Do nas, do urzędników, według mojej 
wiedzy, nie wpłynął wniosek o zatwierdzenie takiej 
dokumentacji, nic o tym nie wiem i chyba nie ma wiel-
kich szans na to, żeby szybko rozwiązać ten problem. Ja 
bym oceniał ten proces na wiele, wiele lat od momentu 
w ogóle podjęcia rozmowy na ten temat. W istocie te 
wielkie rozmowy, które się odbywają, one są, można 
powiedzieć, no przepraszam, bezprzedmiotowe.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 2 pytania. Jedno 

dotyczy systemu Geoinfonet. On nie będzie wprowa-
dzany czy wdrażany. 
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(sekretarz stanu M.O. Jędrysek) Chyba nie ma już więcej pytań. Przynajmniej ja 
nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Dziękuję.)
Czy pan… Pan marszałek Borusewicz zniknął, 

ale, jak rozumiem, pan minister zobowiązał się do 
przekazania pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana…

(Senator Robert Mamątow: Odpowiedział.)
…marszałka Borusewicza, tak?
(Senator Janina Sagatowska: Ale pan minister 

odpowiedział.)
(Senator Maciej Łuczak: Odpowiedział.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Odpowiedziałem, ale jeśli 
pan marszałek sobie życzy…)

No właśnie nie ma pana marszałka i nie możemy 
tego skonsultować, więc może na wszelki wypadek…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: W mojej opinii…)

…jeżeli pan minister pozwoli. Dobrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Naturalnie. Tam chodziło 
o listę firm, podmiotów. Dobrze, możemy to zrobić.)

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Pan Adam 

Gawęda.)
Pan poseł Gawęda… Pan senator, przepraszam 

bardzo, pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zgłosić poprawkę, ale zanim to uczy-

nię, chciałbym powiedzieć kilka zdań, przekazać kil-
ka swoich uwag dotyczących procedowanej ustawy. 
Może nie tyle uwag, ile własnych opinii i spostrzeżeń.

Otóż dyskutujemy na temat bardzo ważnej ustawy. 
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niezależ-
nie od władztwa, które dzisiaj przenosi się na część 
władztwa samorządu terytorialnego… W ustawie, 
tak ważnej ustawie, konstytucji górniczo-geologicz-
nej, jaką jest ustawa – Prawo geologiczne i górnicze, 
w art. 10 jest określenie „własność górnicza”. Ta wła-
sność górnicza dotyczy węgla kamiennego, metanu 
występującego jako kopalina towarzysząca, węgla 
brunatnego, soli, pierwiastków promieniotwórczych, 
metali, rud… I w dalszym ustępie tego artykułu jest 
określone, że własność górnicza jest przynależna 
Skarbowi Państwa. Otóż sytuacja, z którą mamy do 
czynienia i którą zaproponował minister środowiska, 
dotyka najważniejszej konstytucyjnej ochrony złóż 
rodzimych, bezpieczeństwa, które w moim przeko-
naniu w przyszłości będzie determinowało właści-
we i dobre wykorzystanie naszych rodzimych złóż. 

zabezpieczone. Żeby to mogło być zrobione, musi 
zająć się tym agencja wykonawcza, taki jest najlepszy 
model, taki model funkcjonuje w większości krajów, 
można powiedzieć, rozwiniętych, cywilizowanych. 
A nie jednostki naukowe.

(Senator Jerzy Czerwiński: Pierwiastki ziem rzad-
kich.)

Aha, pierwiastki ziem rzadkich. Otóż pierwiastki 
ziem rzadkich to jest szczególna grupa pierwiastków, 
które po domieszkowaniu, w szczególności do niektó-
rych stopów, zmieniają dramatycznie ich jakość. Np. 
magnes po domieszkowaniu neodymu staje się wie-
lokrotnie silniejszy. Magnes standardowy, stalowy, 
wielkości, powiedzmy, tej szklanki, ma określoną siłę 
przyciągania. A gdybyśmy dodali do niego np. neody-
mu, to wtedy magnes wielkości takiej małej pastylki 
miałby taką samą siłę przyciągania. To oznacza, że 
dramatycznie zmienia się gospodarka, technologia, 
także przemysł kosmiczny, lotnictwo, cała elektronika 
itd. Polska dotychczas nie miała objętych własnością 
górniczą… Jeśli chodzi o zasoby geologiczne Skarbu 
Państwa, praktycznie nie istniało takie pojęcie, nie 
istniał taki termin. W związku z tym go wprowadza-
my, uznajemy, że może to być kopalina, ewentualnie 
będziemy tu koncesjonować… Niektóre pierwiastki 
ziem rzadkich są… Ale żeby można było powiedzieć, 
jakie mamy te pierwiastki i w jakich ilościach, to 
muszą być wykonane dokumentacje geologiczne. 
A z kolei żeby były dokumentacje geologiczne, musi 
być przedmiot tych dokumentacji, czyli muszą być 
wprowadzone do prawa pierwiastki ziem rzadkich. 
Tak że przed nami duża sprawa.

Ale jest jeszcze inna kwestia, o której chcę powie-
dzieć przy okazji. Otóż mamy podpisany kontrakt 
z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. W tej 
chwili, dosłownie w tej chwili w ONZ, w Kingston 
na Jamajce – tam jest siedziba Międzynarodowej 
Organizacji Dna Morskiego – dyskutowane są wa-
runki zamiany koncesji poszukiwawczej na wydo-
bywczą. Możemy się tam spodziewać ogromnej ilości 
pierwiastków ziem rzadkich. Polska, jako jeden z 7 
krajów na świecie, posiada taki kontrakt, jeśli chodzi 
o siarczki masywne, z dużą domieszką pierwiastków 
ziem rzadkich. To jest w środkowej części Atlantyku. 
Liczymy na to, że to da naszym pokoleniom… Tak jak 
miałem rację co do gazu w łupkach – wyśmiewano 
mnie, kiedy chciałem wydać koncesje, ale rzeczywi-
ście je wydałem – tak i tu jestem absolutnie przekona-
ny, że mam rację. To jest naprawdę przyszłość świata, 
jeśli chodzi o gospodarkę surowcami.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
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(senator A. Gawęda) głębokim przekonaniu ustawa te kwestie szczegółowe 
reguluje, dając w sposób zasadniczy pierwszeństwo 
organowi koncesyjnemu, by w jednym przypadku 
mógł ograniczyć koncesję bądź też odmówić jej przy-
znania, a w innym przypadku – tę koncesję uchylić.

Ja zgłaszam poprawkę do ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw. Poprawka ta obejmuje przepisy przej-
ściowe. Co do szczegółowych kwestii… Zauważyłem 
potrzebę takiej zmiany w art. 19 i dlatego na ręce 
pana marszałka składam poprawkę do art. 19. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Gawęda.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Tak.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Rzeczywiście rząd popiera tę zmianę, tę popraw-

kę. Ona jest legislacyjna, ale bardzo ważna, uszcze-
gółowiająca. To wszystko. Liczę na to, że komisja to 
przyjmie. Jeśli byłoby możliwe, prosiłbym o to, żeby 
mnie zwolnić z obowiązku bycia dzisiaj na posiedze-
niu komisji, ponieważ mam bardzo pilny wyjazd w tej 
chwili. Ministerstwo będzie reprezentował urzędnik.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska oraz 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
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 drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 872, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 872 A.

Otóż często mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, 
że udzielone koncesje były pewnego rodzaju bloka-
dą do dalszych działań nie tylko poszukiwawczych, 
ale i później rozpoznawczych, a w finale wydobyw-
czych. Ta ustawa w sposób dosyć precyzyjny określa 
władztwo państwa, czyli Skarbu Państwa. W sposób 
zasadniczy art. 29 mówi, kiedy może nie być udzielo-
na koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydo-
bywanie, a art. 37 mówi, kiedy może ta koncesja być 
uchylona. Właśnie dlatego, żeby chronić to, co jest 
własnością Skarbu Państwa, a określone jest w art. 10 
tej ustawy. I dlatego przyśpieszenie procesu konce-
syjnego, o co często wnioskowali dyrektorzy kopalń 
czy finalnie prezesi spółek, ma umożliwić i usprawnić 
proces koncesyjny. Ja niejednokrotnie spotykałem się 
z taką sytuacją. Oczywiście gminy górnicze, na te-
renie których prowadzona jest działalność gospodar-
cza, powinny mieć wpływ na opiniowanie, ale często 
bywało też tak, że negatywna opinia bądź też nie-
uzgodnienie planu ruchu danego zakładu górniczego, 
który jest częścią spółki… W naszym przypadku, na 
terenie Śląska, to są głównie 3 spółki, tj. Polska Grupa 
Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa i Węglokoks, 
które prowadzą działalność gospodarczą. Utrudnianie 
procesu koncesyjnego doprowadziło do tego, że w naj-
bliższym czasie większość tych zakładów nie mogła-
by prowadzić w sposób płynny i w sposób bezpieczny 
eksploatacji, a w związku z tym usprawnienie procesu 
koncesyjnego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. 
Ale jest tutaj też pewna trudność polegająca na tym, 
na ile to władztwo samorządowe może ingerować 
w to, co jest zasadniczą kwestią. Mówiąc tak kolo-
kwialnie: złóż, które są na terenie Rzeczypospolitej, 
my nie możemy przenieść na inny teren i zawsze były 
z tym związane bardzo poważne dylematy, nierzadko 
napięcia i często dyskusje na linii: z jednej strony or-
gan koncesyjny i przedsiębiorca, który zgłaszał chęć 
przedłużenia koncesji bądź też zmiany planu ruchu, 
a z drugiej strony jednostki samorządu terytorialne-
go, które, widząc swoje możliwości rozwoju, często 
kładły na szali uniemożliwienie dalszej eksploatacji 
i ograniczenie wykorzystania naszych złóż. Mówię 
tutaj o tym dlatego, żeby też w pewnym sensie uświa-
domić, jak ważna ustawa jest w tej chwili procedowa-
na, jak ważne są wnioski płynące z ust pana ministra. 
Otóż nie było do tej pory takich instrumentów, które 
by w sposób sprawny i skuteczny mogły uniemożli-
wić wykonywanie koncesji bądź spowodować wy-
cofanie koncesji nadanych przedsiębiorcom. Chodzi 
o te koncesje, które nie były wprost udzielone na to, 
żeby zmierzać do wydobycia danego złoża – czy to 
węgla kamiennego, czy to węgla brunatnego – ale 
żeby w jakiś sposób uniemożliwić dalszą skuteczną 
i opłacalną gospodarczo działalność. Dlatego w moim 
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(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Florek.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie słychać…)
Chyba pana nie słychać, przepraszam…
(Senator Piotr Florek: …Nie słychać jeszcze…)
Teraz słychać.

Senator Piotr Florek:
Teraz już okej.
Dziękuję, przepraszam, źle włożyłem kartę.
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mówił pan, że wniosek o sza-

cowanie szkód – mam przed sobą zmianę ustawy 
– będzie składany do dzierżawcy albo zarządcy ob-
wodu łowieckiego. I to jest ta zmiana. Chciałbym się 
dowiedzieć, jak to było poprzednio – bo nie mam tutaj 
oryginalnej ustawy – i dlaczego ta zmiana. Dlaczego 
akurat do zarządcy obwodu łowieckiego, a nie np. do 
ODR? Dziękuję.

Senator Maciej Łuczak:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, nie było to 
tematem obrad komisji. Ja myślę, że pani minister 
odpowie ewentualnie w późniejszej debacie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów.
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? Nie.

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Macieja 
Łuczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Maciej Łuczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia Komisji Środowiska, które odbyło się 
26 czerwca, a dotyczyło zmiany ustawy – Prawo ło-
wieckie oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa modyfikuje obecny model szacowania 
szkód łowieckich poprzez przekazanie wojewódzkim 
ośrodkom doradztwa rolniczego zadań dotychczas 
przypisanych gminom i ich jednostkom pomocni-
czym.

W związku z tym w procedurze szacowania 
szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych 
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także 
szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowa-
nia, zamiast przedstawiciela gminy właściwej ze 
względu na miejsce występowania szkody będzie 
uczestniczył przedstawiciel wojewódzkiego ośrod-
ka doradztwa rolniczego właściwego ze względu 
na miejsce występowania szkody. Wniosek o sza-
cowanie szkód będzie składany do zarządcy albo 
dzierżawcy obwodu łowieckiego, który będzie także 
odpowiedzialny za sporządzenie protokołów poza 
zakończeniu oględzin i po zakończeniu szacowania 
ostatecznego.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o la-
sach, w wyniku których środki funduszu leśnego 
z określonych źródeł będą przeznaczane na zwrot 
zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicie-
li wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 
w szacowaniu szkód łowieckich oraz ustalaniu wy-
sokości odszkodowania za te szkody. Ponadto środki 
z tego funduszu będą mogły być przeznaczane na 
finansowanie określonych działań w lasach znaj-
dujących się w użytkowaniu wieczystym parków 
narodowych.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w ustawie 
o jednostkach doradztwa rolniczego dotyczące fi-
nansowania udziału przedstawicieli wojewódzkich 
ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód 
łowieckich i ustalaniu wysokości odszkodowania za 
te szkody.

Sejm uchwalił ustawę na sześćdziesiątym czwar-
tym posiedzeniu. Był to projekt sejmowy. Komisja 
jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedsta-
wioną zmianę ustawy. Proszę Wysoką Izbę o przy-
jęcie proponowanych zmian bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.
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(wicemarszałek A. Bielan) obawiając się o to, czy sala wszystkich pomieści… Do 
godziny 10.00 oczekiwaliśmy na zgłoszenia. Udało 
się wszystkich, którzy chcieli wziąć w posiedzeniu 
udział, w tej sali zgromadzić. Każdy mógł krótko 
zabrać głos. Oczywiście w pierwszym rzędzie byli to 
przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, związków zawodowych, Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, ale także przedstawiciele innych instytucji, 
w szczególności Komitetu Kryzysowego Humanistyki 
Polskiej, a także parlamentu studentów i doktorantów. 
Odbyła się ożywiona dyskusja.

Chciałbym w tym momencie przedstawić najważ-
niejsze zmiany, jakie wynikają z tej ustawy.

No, pan minister mówił o poszerzeniu autonomii 
uczelni. Widzimy, że ta ustawa o szkolnictwie wyż-
szym nie jest taka gruba, ona, że tak powiem, zawiera 
w sobie 4 dotychczasowe ustawy. Wiele rozstrzygnięć 
do tej pory zawartych w ustawie, w rozporządzeniach 
jest przekazanych do decyzji senatu uczelni. Będzie 
to głównie zawarte w statucie uczelni, który będzie 
uchwalał senat, a także w regulaminie uczelni, który 
będzie nadawał rektor.

Drugim ważnym elementem jest zmiana systemu 
finansowania. Otóż zamiast dotychczasowych dotacji 
środki finansowe będą przekazywane w formie sub-
wencji. Zatem to uczelnia będzie decydowała o spo-
sobie wykorzystania środków, o tym, na co i kiedy 
te środki wykorzysta. Także trzeba powiedzieć, że 
w zakresie finansowania to jest też duża zmiana, która 
będzie widoczna również w Senacie, czyli połącze-
nie części budżetowych 28 i 38, czyli środków na 
naukę – część 28 i środków na szkolnictwo wyższe 
– część 38. Muszę powiedzieć, że w ramach działal-
ności uczelni często pojawiał się problem dotyczący 
wyraźnego rozdziału tych środków na poszczególne 
rodzaje działalności, także przesuwanie tych środków 
było niemożliwe pomiędzy tymi kategoriami. Tak 
więc wydaje się, że to uelastyczni, że tak powiem, 
wydatkowanie tych środków.

Na pewno ta ustawa zwiększy kompetencje rekto-
ra. To oczywiście nie wszystkim się podoba, bo ma to 
swoje wady i zalety. Na pewno jest tak, że ramy tych 
kompetencji rektora wyznacza senat, na pewno jest 
większa decyzyjność organu wykonawczego, jakim 
jest rektor.

Nowy model zarządzania uczelni, zniesienie wy-
działów jako obowiązkowych, że tak powiem, struk-
tur… zniesienie struktury wydziałowej jako struktury 
obowiązkowej… Ma to taką zaletę, że dzięki temu 
będzie lepsze dostosowanie do potrzeb. Są uczelnie, 
które będą lepiej działały w ramach innych struktur 
niż wydziały. Z drugiej strony brak rady wydziału, 
brak dziekana też ma swoje wady. Ci z państwa, któ-
rzy uczestniczą w pracach tych ciał, wiedzą, że jest 

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

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-
tów trzeciego oraz czwartego porządku obrad: usta-
wa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawa 
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 888 i nr 889, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 888 A oraz 
nr 889 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, senatora Kazimierza Wiatra, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a następnie 
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie ma.)
Pan senator się do nas zbliża, więc…
(Głos z sali: Już jest.)
Zapraszamy, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Już idę.)
Proszę złapać oddech.
(Senator Kazimierz Wiatr: Mogę?)
Bardzo proszę, tak.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 9 lipca, czyli wczoraj, Komisja Nauki, 

Edukacji i Sportu rozpatrywała 2 ustawy: ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, druk senacki 
nr 888, oraz ustawę – Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, druk 
senacki nr 889.

Trzeba tutaj podkreślić, że przygotowania do stwo-
rzenia tej ustawy trwały ponad 2 lata. Przypomnę, że 
pan minister powołał 3 zespoły zgłoszone przez za-
interesowane środowiska, następnie odbyły się liczne 
debaty, dyskusje, także konferencje regionalne na wy-
brane tematy, uwieńczone Narodowym Kongresem 
Nauki we wrześniu ubiegłego roku. Tam też została 
zaprezentowana pierwsza wersja ustawy o szkolnic-
twie wyższym. Następnie odbyły się dalsze konsul-
tacje, wprowadzano kolejne poprawki – zarówno na 
etapie procedowania projektu tej ustawy przez rząd, 
jak i później w Sejmie. Można powiedzieć, że popraw-
ki i postulaty ciągle spływają – jeszcze wczoraj przed 
posiedzeniem komisji docierały do nas liczne e-maile, 
korespondencja. Tak że nie ma wątpliwości, że oży-
wienie w tym zakresie i zainteresowanie jest duże.

Na posiedzenie komisji, które się odbywało na sali 
nr 217, zaproszono wielu gości. Muszę powiedzieć, że 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) wszyscy będą przymuszani, żeby tę habilitację zdo-
bywać.

Tym, co jest szczególnie bliskie mojemu sercu, jest 
dopuszczenie jednolitych studiów na innych kierun-
kach. Do tej pory mieliśmy pierwszy i drugi stopień 
obowiązkowy. Były pewne dyscypliny wyłączone, 
np. filozofia czy medycyna, czy teologia. W tej chwili 
jest możliwość prowadzenia studiów jednolitych, ale 
jest ona ograniczona do najlepszych kierunków, czy-
li mając kategorię „A” czy „A+”, można prowadzić 
studia jednolite na kierunku. 

Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów oraz 
tworzenia kierunków kształcenia będą przypisane 
senatowi. W tej chwili były to uprawnienia przy-
pisane wydziałowi. Wydział był oceniany, parame-
tryzowany, wydziałowi nadawano kategorię. Miał 
też uprawnienia do nadawania stopni i tytułów, do 
prowadzenia kierunków kształcenia. W tej chwili to 
wszystko zostanie przeniesione na poziom senatu, 
czyli jeżeli na 2–3 wydziałach uczelni jest kierunek 
„informatyka”, to on będzie jako jeden na całej uczel-
ni oceniany i jedna będzie kategoria, jedno upraw-
nienie do kształcenia. Tak że nastąpi konsolidacja 
dziedzin i dyscyplin naukowych w odniesieniu do 
klasyfikacji OECD, ale z uwzględnieniem pewnej 
polskiej specyfiki.

Sprawą, która jest niezwykle ważna w nawiąza-
niu do przeprowadzanej reformy oświaty, ale także 
z wielu innych powodów, dla polskiej racji stanu, 
jest kształcenie nauczycieli. Tutaj, w ustawie, jest 
powiedziane, że to kształcenie nauczycieli może się 
odbywać na kierunkach, które posiadają kategorię 
„B” lub też zawrą stosowne porozumienia z takimi 
kierunkami, lub mają na studiach dziennych co naj-
mniej 50% studentów.

Wprowadzane jest także ograniczenie wiekowe 
dla rektorów, którzy w momencie obejmowania tej 
funkcji muszą mieć nieukończony sześćdziesiąty 
piąty rok życia.

Niezwykle ważnym elementem porządkującym… 
No, niezwykle ważne jest wprowadzenie zapisu, że 
w przypadku nauczycieli akademickich całość ich 
pracy, czyli działalność naukowa, dydaktyczna, orga-
nizacyjna, będzie objęta tą zniżką związaną z prawem 
autorskim. Czyli uznajemy, że cała ta działalność jest 
działalnością twórczą, bez wprowadzania dodatko-
wych wymagań związanych z przedstawianiem dzieła 
czy inną biurokracją. To jest niezwykle ważne. Stan 
prawny, który w tej chwili obowiązuje, jest niezwykle 
niejasny, trudny do wykonania. Tak że to jest bardzo 
ważne. 

Dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji, że by-
łoby dobrze, gdyby pracownicy naukowi Polskiej 
Akademii Nauk też byli tym objęci. Zgłoszono sto-
sowną poprawkę. Wiemy, w gronie pracowników 
Polskiej Akademii Nauk też są nauczyciele akade-

to pewien wymiar i samorządności, i kolegialności. 
A z drugiej strony, kiedy na czele tych jednostek or-
ganizacyjnych na uczelni, np. wydziałów, czy szkół, 
czy innych stanie osoba, która będzie wykonawcza, 
wtedy będzie lepsza decyzyjność. Tak że tutaj, tak 
jak mówię, wady i zalety się przeplatają.

Takim całkowicie nowym elementem jest rada 
uczelni. Dotychczas były konwenty, które miały 
mniejsze kompetencje. Będzie rada uczelni, która 
od września ubiegłego roku ma znacznie ograniczone 
kompetencje, niemniej jednak jako ciało doradcze 
tutaj wskazuje rektora. Tak że tutaj jest to nowe ciało 
o nowych kompetencjach. Na etapie konsultacji spo-
łecznych była dbałość o to, żeby wyraźnie rozdzielić 
kompetencje rektora, rady uczelni i senatu, co budziło 
pewne wątpliwości. Wydaje się, że to udało się zrobić.

Kolejna sprawa to ograniczenie uprawnień do 
nadawania stopni i tytułów naukowych, a w zasadzie 
do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego. Będą to mogły robić jednostki posia-
dające kategorię A+, A lub nowo wprowadzaną kate-
gorię B+, przy czym te kategorie będą przyznawane 
dla dyscyplin, a nie dla jednostek. Tak że upoważnie-
nie do nadawania stopnia doktora czy doktora habi-
litowanego w danej dyscyplinie będzie się nabywało 
poprzez posiadanie do tego uprawnień. Tutaj pewne 
emocje wzbudza też taki, nazywany kolokwialnie, 
profesor dydaktyczny. Jest to profesor uczelniany, 
któremu tytuł może być nadawany za szczególnie 
ważne osiągnięcia, m.in. dydaktyczne. I to jest pewna 
nowość. Nie ma wątpliwości, że walorem tego rozwią-
zania jest to, że podnosimy uznanie za dobrze pro-
wadzoną dydaktykę na wyższy poziom. To na pewno 
jest zaleta. Ale jest obawa, że będzie pokusa, żeby 
tych tytułów profesorskich za naukę nie zdobywać, 
skoro „będzie się miało tego profesora – kolokwialnie 
mówiąc – dydaktycznego”. Z drugiej strony wiemy, 
że dydaktyka na uczelni powinna być bardzo silnie 
związana z nauką. Więc tutaj te obawy się pojawiają. 

Jest ważne to, że w tej ustawie znika stanowisko 
wykładowcy, starszego wykładowcy. W zamian jest 
zapis, że uczelnie mogą tworzyć inne stanowiska na-
uczycieli akademickich i mogą to robić w statucie. 
Wydaje się, że jest to szersze i bardziej uniwersalne. 
Generalnie jest próba takiego kierunku zmian właśnie 
w tej ustawie.

Jeśli chodzi o habilitację, to ona tutaj na szczę-
ście zostaje. I jest takie przekonanie, że będzie ona 
na wyższym poziomie, że będzie możliwe przepro-
wadzanie kolokwium habilitacyjnego. Jest to przed-
stawione jako opcja dla komisji habilitacyjnej. Ma 
być nieobowiązkowa, co spowoduje, że niższa kadra 
akademicka, czyli adiunkci czy asystenci, którzy na 
każdej uczelni są bardzo potrzebni… Niekoniecznie 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Szanowni Państwo, mówiłem już tutaj o ob-
szernych konsultacjach, które odbyły się w sprawie 
ustawy. Oczywiście są grupy osób niezadowolonych 
– werbalizują pewne wątpliwości np. humaniści, 
niektórzy pracownicy Polskiej Akademii Nauk, ko-
misja nauki w NSZZ „Solidarność”. Ale Związek 
Nauczycielstwa Polskiego wczoraj powiedział, że 
w dużej mierze jest zadowolony, że uwzględnio-
no proponowane przez ten związek poprawki. Na 
pewno wczoraj mieliśmy okazję usłyszeć też to, co 
wcześniej czytaliśmy w różnych stanowiskach, tj. że 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
rada główna szkolnictwa, Polska Akademia Nauk 
popierają te zmiany, popierają nową ustawę. Studenci 
w Parlamencie Studentów RP, a także zrzeszeni dok-
toranci, również ją popierają.

Ja muszę powiedzieć, że zawsze w takich sytu-
acjach mam obawy, iż nowe ustawy kryją jeszcze 
zapisy, które dopiero w życiu okażą się takimi, w któ-
rych trzeba będzie jeszcze coś poprawiać. Zresztą 
pan premier zapowiedział czy obiecał, że w stycz-
niu zapewne nastąpi nowelizacja tych przepisów. 
Aczkolwiek boję się, że potrzeby mogą ujawnić się 
szybciej. Pamiętam, że jako młody senator brałem 
udział w poprawianiu wczesną jesienią 2005 r. ustawy 
o szkolnictwie wyższym z roku 2005, ponieważ bra-
kowało w niej przecinka, co uniemożliwiało wypłatę 
stypendium dla studentów.

Przedstawiałem także pewne poprawki dotyczące 
medycyny, niemniej jednak, koncentrując się już na 
sprawozdaniu komisji, na takim materialnym wy-
miarze, chciałbym powiedzieć, że komisja zgłosiła 
6 poprawek do tych 2 ustaw, z czego 4 są zawarte 
w druku dotyczącym ustawy o szkolnictwie wyż-
szym. One dotyczą tak jakby zmiany nazwy, zmia-
ny zakresu określenia „profesor uczelni”, wymagań 
językowych w przypadku doktoratu, podniesienia 
wymagań dla rektora, tak ażeby posiadał on stopień 
doktora, a także pewnych dodatkowych pełnomoc-
nictw dla rady uczelni.

W ustawie wprowadzającej ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce znalazło się tych 
poprawek aż 5. One wszystkie dotyczą 2 spraw, czy-
li objęcia pracowników Polskiej Akademii Nauk 
z jednej strony pewnym rygorem wynagrodzeń za-
sadniczych, a z drugiej strony – tym przywilejem 
związanym z prawami autorskimi, które otrzymają 
pracownicy uczelni.

Jest oczywiście pewne zaniepokojenie wśród czę-
ści… Trudno powiedzieć jakiej części, ale jeśli chodzi 
o tę niepewność, to każda zmiana taką niepewność 
wywołuje, tym bardziej że tutaj, co już zdążyłem 
powiedzieć, niektóre zmiany są radykalne. Mamy 
nadzieję, że przyniosą one owoce. Trzeba też pod-
kreślić, że wiele z tych zapisów w trakcie tych kon-
sultacji i tych prac zostało złagodzonych. I też trzeba 

miccy i ich ta ustawa obejmuje, a pozostałych pra-
cowników naukowych już nie.

Jest też wiele innych rozwiązań. Na uwagę za-
sługuje objęcie lustracją pracowników naukowych 
i uczelnianych – przy czym co do tego trzeba się 
wczytać, te przepisy są zawarte w wielu miejscach 
tej ustawy. W szczególności chodzi tu o mianowanie 
nowych profesorów, a także dotyczy to pewnych waż-
nych funkcji z obszaru funkcjonowania szkolnictwa 
wyższego.

Jest także wiele nowych przepisów związanych 
z ewaluacją, szkołami doktorskimi, jakby z dostrzeże-
niem wagi i znaczenia uczelni nazywanych potocznie 
regionalnymi, a także są szersze kompetencje Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.

Należy też zauważyć, że poszczególne przepi-
sy ustawy będą wdrażane stopniowo. Jest zapis, że 
sama ustawa wchodzi w życie 1 października 2018 r., 
ale kolejne przepisy wejdą 1 października 2019 r., 
w 2020 r., a nawet w 2022 r.

Panie Premierze! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo! Panie Marszałku! 

Warto w tym miejscu podkreślić też to, o czym 
wielokrotnie w tej Izbie mówiliśmy i o co wielokrotnie 
wnosiłem, tj. że te wszystkie zmiany potrzebują też 
pewnego wsparcia finansowego. Pamiętamy o Strategii 
Lizbońskiej, w której była mowa o środkach w wyso-
kości 1% z budżetu na naukę, co w sumie, ze środkami 
pochodzącymi z biznesu i z gospodarki, dałoby 3%. 
Według zamiaru ta ustawa ma służyć jeszcze lepszemu 
rozwojowi nauki, jeszcze lepszemu sprzężeniu nauki 
z gospodarką, o czym już nie mówiłem, i wspieraniu 
innowacyjności, a także temu, żeby prawa autorskie 
były, że tak powiem, bardziej żywe, by można było 
z nich dynamicznie korzystać, żeby pracownicy od-
czuwali satysfakcję, także materialną, z ich tworzenia 
i przekazywania do gospodarki. Niemniej jednak we 
wszystkich rozwiniętych krajach świata zasilanie ob-
szaru nauki z budżetu państwa jest niezbędne. Gdy 
finansowanie z budżetu jest poniżej pewnego poziomu, 
nauka nie jest wystarczająco atrakcyjna dla biznesu, 
dla gospodarki, i wówczas wpływy z gospodarki do 
nauki są mniejsze. Dlatego to finansowanie jest bardzo 
ważne. Przy okazji kolejnego budżetu będziemy o tym 
mówić, ale trzeba także już dziś, przy okazji tej ustawy, 
wyraźnie o tym powiedzieć. Skutki zwiększenia finan-
sowania to zarówno lepsza jakość badań naukowych, 
jakość edukacji akademickiej, jak i przeniesienie tych 
efektów do gospodarki, ale są też oczywiście takie 
obiektywne mierniki jak np. liczba osób zatrudnio-
nych w obszarze badawczo-rozwojowym przypadająca 
na 1 tysiąc mieszkańców. Czesi mają ten wskaźnik 
4-krotnie wyższy niż my. A więc mamy tutaj dużo, 
dużo do zrobienia.
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ta ustawa 

w praktyce będzie prowadziła do tego, że zostanie 
wykreowanych kilka uczelni, które będą najsilniej-
szymi, największymi ośrodkami uniwersyteckimi 
w skali kraju. Doprowadzi ona także w swoich skut-
kach do tego, że mniejsze ośrodki akademickie będą 
ulegały degradacji, staną się ośrodkami naukowymi 
o mniejszym znaczeniu. 

Czy nie uważa pan, czy członkowie komisji nie 
uważają, że rolą państwa jest wzmacnianie także tych 
mniejszych ośrodków akademickich, tak aby uczelnie 
w mniejszych ośrodkach rzeczywiście były takimi 
placówkami, które będą ważne z punktu widzenia 
nauki na obszarze, powiedziałbym, regionalnym 
i prowincjonalnym?

Ta ustawa będzie prowadziła do tego, że uczelnie 
w mniejszych ośrodkach będą stawały się wyższymi 
szkołami zawodowymi, ale bez możliwości nauko-
wych. Wiele przykładów, nawet z naszego bliskiego 
sąsiedztwa, z Niemiec, pokazuje, że bardzo dobre 
uczelnie prowadzące studia z zakresu prawa czy 
różnych innych nauk są właśnie w małych ośrod-
kach, a państwo i rząd wspierają te ośrodki, bo są 
one bardzo ważnym elementem polityki regional-
nej. Takie wzmacnianie ośrodków lokalnych pozwala 
nie doprowadzić do wyprowadzania elit, kadr z tych 
mniejszych ośrodków.

Czy nie ma tu takiej obawy? Czy przyjmując tę 
ustawę, nie doprowadzimy do różnicowania ośrod-
ków, do tego, że będą ośrodki ważne, typu Warszawa, 
i mniejsze, które przestaną się liczyć jako ośrodki 
naukowe? Czy jako naukowiec nie uważa pan, że 
pozbawienie mniejszych miast potencjału naukowego 
szkodzi Polsce i w praktyce jest działaniem wbrew 
polityce rządu, który zapowiadał wcześniej, że bę-
dzie dbał o równomierny rozwój, nie zapominając 
o obszarach pozametropolitalnych? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, jest tutaj kilka wątków i myśli. 

Myślę, że jeśli chodzi o uczelnie wiodące, to jest taka 
potrzeba, ażeby jednak w sposób niezwykle inten-
sywny jeszcze bardziej podnosić poziom badań na-

powiedzieć o tym, że są różne perspektywy, sposoby 
patrzenia na te rozwiązania. Inny punkt widzenia 
mają humaniści, inny pracownicy naukowi w zakresie 
nauk technicznych, inny lekarze, dlatego przedkłada-
jąc państwu te ustawy, ja te wszystkie refleksje, które 
były przedmiotem naszej troski i naszych poprawek, 
państwu przedstawiam. Bardzo dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grodzki zapisał się jako pierwszy. 
Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam konkret-

ne pytanie dotyczące szkół doktorskich i kwestii le-
karzy klinicystów. 

Szkoły doktorskie w odróżnieniu od studiów dokto-
ranckich muszą być prowadzone w sposób stacjonarny, 
co wiąże się z wyższymi apanażami. Można będzie 
robić doktorat w sposób eksternistyczny, czyli tak 
jak do tej pory, ale w taki sposób sformułowany zapis 
o szkołach doktorskich wyklucza lekarzy klinicystów, 
którzy nie zostawią kliniki i leczenia pacjentów na 3 
czy 4 lata tylko po to, żeby być w szkole doktorskiej. 
Tym samym pozbawiamy się… To nie dotyczy pracow-
ników zakładów teoretycznych w zakresie medycyny, 
ale pracowników klinik, którzy świadczą usługi dla 
pacjentów, dotyczy w sposób niezwykle bolesny. 

Proponuję zastanowić się, czy nie wprowadzić 
poprawki dotyczącej tej sporej grupy lekarzy, bo jeśli 
tego nie zrobimy, w perspektywie kliku lat żaden 
lekarz klinicysta nie będzie miał doktoratu.

(Senator Kazimierz Wiatr: Od razu odpowiadać, 
tak?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Senatorze, wydawało mi się, że dość dobrze 

znam te ustawy, w szczególności tę o szkolnictwie 
wyższym, ale muszę powiedzieć, że nie potrafię do-
kładnie odpowiedzieć. Myślę, że pan premier odniósł-
by się bardziej kompetentnie do tej sprawy.
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(senator K. Wiatr) ściową. Czyli chodziło o to, żeby ci słabsi nie dostali 
mniej, a zarazem ci lepsi dostali więcej. Dlatego ja po-
zwoliłem sobie długo mówić o tym wzroście środków 
finansowych, ponieważ mam takie przekonanie, że 
intencją byłoby to, żeby wszyscy się rozwijali, żeby ci 
wymienieni w szerszej grupie, uczelni akademickich, 
mieli aspiracje znalezienia się wśród tych najlepszych. 
A jeśli nie są w tej grupie, to żeby także prowadzili 
badania i edukację co najmniej na obecnym poziomie, 
a w zasadzie na lepszym. Temu też służy połączenie 
części budżetowych 28 i 38 i lepsze wykorzystanie 
tych środków.

Jak patrzymy na instytut Plancka i na inne insty-
tucje naszych sąsiadów… Muszę powiedzieć, że by-
liśmy niedawno liczną delegacją Senatu w Hiszpanii. 
Akurat z tego obszaru informatycznego wtedy, w po-
niedziałek, była ogłoszona lista najszybszych super-
komputerów świata. No, są to ośrodki na trochę wyż-
szym poziomie niż nasze. Mamy co gonić i dlatego 
te instrumenty powinniśmy dobierać.

I myślę, że jako Senat jesteśmy także od tego, 
żeby pilnować, by te deklaracje z dzisiaj i te zapisy 
były wypełnione taką treścią, o jakiej w tej chwili 
powiedziałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Kleina chce dopytać.
Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
No, Panie Senatorze, ale mechanizm finansowy, 

jaki jest wmontowany w tę ustawę, jednak będzie 
prowadził w konsekwencji do tego, że te silne ośrodki 
akademickie – kilka w kraju – otrzymując dodatko-
we wsparcie, właściwie nigdy nie oddadzą tego pola 
mniejszym ośrodkom.

Ja mam takie proste pytanie: jakie działanie 
musi podejmować ta uczelnia, o której pan mówił, 
w Tarnowie albo Akademia Pomorska w Słupsku, 
żeby stać się uczelnią wiodącą? Nie mówię, że w każ-
dym obszarze, ale w jakiejś dziedzinie. Jakie działania 
krok po kroku powinna tego typu uczelnia podjąć, 
żeby mogła się stać taką uczelnią, jaką jest, nie wiem, 
np. Uniwersytet w Giessen w Niemczech, w malutkim 
mieście, albo inne ośrodki?

Czy my nie prowadzimy do tego, że wykluczamy 
w tej chwili naukowo te mniejsze ośrodki, że w in-
nych obszarach mówimy o innych itd.? Przy każdej 
ustawie widać wyraźnie, że cały czas jest budowanie 
tej siły państwa w oparciu o metropolie – dzisiaj już 
nie wszystkie. Dzisiaj już tylko kilka, pewnie 5 czy 
6, takich silnych ośrodków akademickich rząd pla-
nuje stworzyć, a resztę – że tak powiem, zepchnąć 
na drugi plan.

ukowych w Polsce do poziomu światowego. Jest wiele 
obszarów, w których badania w Polsce są prowadzone 
na poziomie światowym. Podobnie jest z edukacją 
wyższą, która w wielu obszarach jest na najwyższym 
światowym poziomie. Jest tak chociażby w przypad-
ku medycyny, która ma, że tak powiem, akredytację 
Stanów Zjednoczonych, i to po raz drugi, na 5 lat.

Ustawa ma służyć temu, żeby bardzo dobre kształ-
cenie i badania naukowe na najwyższym poziomie 
zostały jeszcze bardziej wzmocnione i jednocześnie 
rozszerzone na jeszcze więcej podmiotów. Z tego…

(Senator Kazimierz Kleina: One są zawężane…)
Proszę dać mi dokończyć. Wynika z tego, że uczel-

nie wiodące mają tu jakby zapewnić najwyższy po-
ziom badań. Ja muszę powiedzieć, że zabiegałem o to, 
ażeby liczba uczelni wiodących nie była przesadnie 
mała, bo wtedy cały czas w tym gronie byłyby te same 
uczelnie. W obecnym wymiarze, przy takiej liczbie 
uczelni – mam takie przekonanie – będzie zapewnio-
na wymiana, tzn. 2, 3 podmioty będące w tym gronie 
mogą w dłuższym przedziale czasu awansować lub 
znaleźć się niżej.

Kolejna sprawa, czyli uczelnie regionalne. One 
zostały tak tutaj nazwane. Muszę powiedzieć, że była 
taka obawa, kiedy we wrześniu ubiegłego roku pan 
premier prezentował projekt ustawy, ale w między-
czasie sporo się w tych zapisach zmieniło. Muszę po-
wiedzieć, że rektorzy państwowych wyższych szkół 
zawodowych są po tych zmianach jakby zadowoleni. 
Dotyczy to także funkcjonującego od bodajże 2 lat 
nowego algorytmu finansowania, który dla tych uczel-
ni jest jakby oddzielny i jest dostosowany do ich, że 
tak powiem, sposobów oceny oraz ich możliwości 
w zakresie wykazywania się jakością kształcenia.

Muszę powiedzieć, że w jakimś stopniu dotyczy 
mnie to osobiście, ponieważ wiele lat temu byłem 
autorem projektu utworzenia Akademii Tarnowskiej 
w oparciu o wyższą szkołę zawodową i Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Sekcję 
w Tarnowie. Jestem tu bardzo wyczulony.

Zarówno władze Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie, jak i rektorzy wyższych 
szkół zawodowych na tym etapie nie zgłaszają ta-
kich wątpliwości.

Pozostaje jeszcze trzecia grupa, czyli grupa tych 
uczelni, które nie znajdują się wśród tych wiodą-
cych, a są na poziomie absolutnie akademickim. 
Prawda? Tu możemy przywołać jednostkę z Olsztyna 
czy z Bydgoszczy, czy inne jednostki. Ja nie mam 
wątpliwości, że niezwykle ważnym elementem… 
Pamiętam, jak wiele lat temu wprowadzaliśmy… To 
było bodajże w 2007 r. W Senacie także dołożyliśmy 
środków finansowych w budżecie państwa i one w ca-
łości zostały przeznaczone na taką dotację projako-
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– ustawa odsyła do rozporządzenia ministra szkol-
nictwa wyższego – będzie oparta na publikacjach 
anglojęzycznych, to się okaże, że np. praca o handlu 
zbożem w XV w. w Toruniu nie będzie publikowana 
w Stanach Zjednoczonych, bo nie jest zbyt atrakcyj-
na na tamtejszym rynku, ale praca „Prześladowanie 
Afroamerykanów w Toruniu jako przykład rasizmu 
i ksenofobii”, jako temat ideologiczny, akurat będzie 
publikowana i będzie wzbudzała… Innymi słowy, 
nastąpi ideologizacja nauki i zostanie zupełnie spłasz-
czona hierarchia jakości i ważności badań humani-
stycznych, szczególnie w kontekście badań nad polską 
literaturą, polską historią, polskim dziedzictwem, 
naszą tradycją, również w badaniach socjologicznych, 
wszelkich naukach pomocniczych i socjologii, a więc 
w tym bardzo szerokim kontekście nauk humani-
stycznych. Czy na ten temat była dyskusja na posie-
dzeniu komisji? Jakby pan profesor zechciał szerzej 
na ten temat się wypowiedzieć… Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo mądre pyta-
nie.)

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Muszę powiedzieć tak: na posiedzeniu komisji 

nie dyskutowaliśmy głęboko na ten temat, aczkol-
wiek był zaproszony pan dr Temkin, który jest szefem 
Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej – ty-
tułowałem go „panie profesorze”, co sprostował, ale 
to już jest osobna sprawa – i miał możliwość wypo-
wiedzieć się na ten temat. 

Muszę powiedzieć tak: ja widzę 3 wątki tej spra-
wy. Pierwszy, który może… Nie chciałbym się tutaj 
narazić humanistom, ale uważam, że jest ogromna 
potrzeba, żeby polscy humaniści publikowali w ję-
zykach obcych. I nie ma żadnych powodów, żeby 
dorobek kultury polskiej nie był publikowany w naj-
lepszych czasopismach światowych w tzw. językach 
kongresowych. Przecież to, że obchodzimy w tym 
roku 550-lecie parlamentaryzmu… No, kto na świe-
cie o tym wie? Kto ma większą wiedzę na ten temat? 
Więc jest ogromna potrzeba. I muszę powiedzieć, że 
wiemy, że dzisiaj media elektroniczne plus pewne ję-
zyki znane na świecie są bardzo ważne. To jest pierw-
sza sprawa – tu jest ogromna, ogromna potrzeba.

Z drugiej strony obawa, że nastąpi uprzywilejowa-
nie np. nauk technicznych, które z natury posługują 
się głównie językiem angielskim, jest myląca, dlatego 
że kategoryzacja, że ewaluacja, że ta ocena następuje 
w pewnych grupach jednostek jednorodnych, a zatem 
humaniści będą porównywani z humanistami. Muszę 
powiedzieć tak: nawet w mojej dziedzinie, w infor-
matyce, już np. te punkty impact factor tzw. listy 
filadelfijskiej w przypadku elektroniki są zupełnie 
inne niż w przypadku informatyki. Tam jest prawie 

Senator Kazimierz Wiatr:

Mogę, Panie Marszałku…
To znaczy, nie ma wątpliwości, że zrównanie 

wszystkiego do średniego poziomu w nauce nie przy-
niesie żadnego efektu.

Ja muszę powiedzieć, że raczej troszczyłem się 
o zapisanie takich mechanizmów, które zabezpieczą 
nas przed tym, że ci najlepsi dostaną dużo pieniędzy 
i się rozleniwią, nie będą dobrze tych środków… Bo 
nam jako Senatowi powinno zależeć na dobrym wy-
korzystaniu pieniędzy podatnika. Czyli jeżeli komuś 
dajemy tych środków więcej, to chcemy, żeby efekty 
były co najmniej proporcjonalne, a w zasadzie efekt 
synergii powinien powodować, że będą jeszcze więk-
sze, niżby to wynikało z proporcji. I myślę, że tak 
się powinno stać. Musimy tego pilnować, ale mam 
przekonanie, że tak się stanie.

Ale muszę też powiedzieć, że ja wielokrotnie 
w Senacie mówiłem, o tej piramidzie – że tu mamy 
noblistów, a tutaj mamy też dobrych pracowników 
akademickich i musimy dbać o całość, bo wtedy cała 
ta piramida unosi się do góry. Nie można inwestować 
tylko w noblistów albo inwestować tylko w podsta-
wę piramidy. I myślę, że takie rozróżnienie daje… 
Na pewno kluczem będzie wielkość środków finan-
sowych i wola władzy wykonawczej ministerstwa, 
ale też tych wielu ciał, które ministerstwo powołuje. 
Przecież w tej ustawie jest wymienionych wiele ciał 
– komisje akredytacyjna i ewaluacji, rada główna 
– które też mają tego pilnować. Tam będą przedsta-
wiciele środowiska akademickiego i będą pilnować, 
żeby to się właściwie odbywało.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Profesorze, mam pewne 

pytanie. Otóż ja jestem humanistą, doktorem nauk hu-
manistycznych w zakresie historii. I do mnie wpływa 
bardzo wiele obaw ze środowiska humanistów pol-
skich – i to mających bardzo różne poglądy na temat 
otaczającej nas rzeczywistości, można powiedzieć: 
od prawej do lewej – wyrażających ogromne obawy 
o przyszłość humanistyki polskiej w kontekście usta-
wy, nad którą obecnie procedujemy. 

W związku z tym mam pytanie do pana profe-
sora: czy te stanowiska, które zostały wyrażone na 
piśmie, np. stanowisko Porozumienia Komitetów 
Nauk Humanistycznych, były brane pod uwagę pod-
czas prac w komisji nad tą ustawą? Te uwagi wy-
dają się słuszne, dlatego że jeżeli np. certyfikacja 
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(senator K. Wiatr) ten spis jest dostępny? Czy on był przedstawiany na 
posiedzeniu komisji? To jest pierwsze pytanie: agre-
gacja dyscyplin.

Drugie dotyczy wspomnianych spraw jako-
ściowych. W zasadzie w części bym się zgodził 
z przedstawionym przez pana stanowiskiem, ale 
chciałbym zapytać… Konkurs, który będzie właści-
wie decydował jakby o stopniu możliwości rozwoju 
i o tym, jak uczelnie będą stały, to jest Strategia 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Tam tych 
uczelni ma być 10. Okres finansowania zwiększo-
nego, i to istotnie, co najmniej plus 10%, to 6 lat. 
I wymiana minimalna między poszczególnymi 
konkursami – 2 uczelnie. Według mnie to właści-
wie właśnie zamuruje tę scenę w sposób absolut-
ny, a wyrzuci poza margines… Ja już nie mówię 
o swojej uczelni, bo to nie ma o czym mówić. Ale 
jeżeli pan policzy na palcach – 10 uczelni – to pan 
dojdzie do wniosku, że poza 3 warszawskimi, 2 
poznańskimi, 2 wrocławskimi i 2 krakowskimi zo-
staje jedno miejsce dla Gdańska, Śląska, Lublina, 
Torunia itd. Co pan na to odpowie?

(Senator Kazimierz Wiatr: Mogę, Panie Marszałku, 
tak?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Nie rozma-
wialiśmy na posiedzeniu komisji o agregacji dyscy-
plin. Ja muszę powiedzieć, że ja już wiele lat temu 
uczestniczyłem w takim wspólnym posiedzeniu 
prezydium centralnej komisji, rady głównej i pre-
zydium Polskiej Akademii Nauk i wiem, że ten 
proces agregacji był podejmowany już wcześniej, 
nieskutecznie. To jest trudna sprawa. Zazwyczaj 
jest tak, że, no, pewne dyscypliny uważają się za 
tak mocno autonomiczne, że nie dopuszczają po-
łączenia z innymi. Z drugiej strony wydaje się, że 
taka agregacja bardziej służy interdyscyplinarności. 
Chociaż wiem, że interdyscyplinarność to jest jakby 
zderzanie całkowicie różnych dziedzin i dyscyplin, 
więc niekoniecznie tutaj… Ja muszę powiedzieć, że 
rzeczywiście było tutaj tak… Szczegółowe dyscypli-
ny pan senator wymienił, bo była informatyka teore-
tyczna z matematyką i była informatyka, nazwijmy 
to, techniczna z elektroniką i automatyką. Na pewno 
musi to tutaj zostać rozstrzygnięte w rozporządze-
niu. Wiem, że toczyły się w tym zakresie długie 
negocjacje, prowadzone najpierw przez centralną 
komisję, potem przez specjalny zespół powołany 
przez pana ministra. Ja w zasadzie nie mam więcej 

5-krotna przebitka, chociaż są to bliźniacze dziedziny. 
Więc wydaje się, że ocena w ramach pewnych grup 
jednostek jednorodnych powinna te obawy istotnie 
wyeliminować. I mam przekonanie, że tak będzie. 

Jednak osobną sprawą jest uruchamianie pew-
nych programów ministra czy programów w ramach 
NCN czy NCBiR, czyli Narodowego Centrum Nauki, 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zarówno 
dyrektorzy tych centrów, jak i rady funkcjonujące 
w tych centrach powinni dostrzegać pewne potrze-
by nie tylko w gospodarce, ale i w kulturze. Ja mu-
szę powiedzieć, na podstawie moich doświadczeń 
z ostatnich lat, kiedy zostaliśmy mocno zachęceni 
czy przymuszeni do współpracy nauki z gospodarką, 
że, jak się okazuje, brak u inżynierów tych umie-
jętności miękkich, które pochodzą głównie od hu-
manistów, jest ewidentny. I pewne postawy, które 
mogą dać wszystkim studentom humaniści, są bardzo 
potrzebne. Dlatego, jak myślę, zarówno dyrektorzy 
tych centrów, jak i rady, jak i sam pan minister i jego 
współpracownicy powinni to dostrzegać i budować 
pewne programy, żeby zasilać finansowo także pewne 
ważne tematy w obszarze humanistyki.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Przepraszam, nie włączyłem mikrofonu.
Panie Profesorze, ja właściwie mam 2 pytania. 

Jedno wcześniej miałem zapisane, a drugie jest na 
kanwie tego, co pan mówił na temat, mówiąc krótko, 
piramidy jakości. Najpierw to pierwsze pytanie.

Ma nastąpić agregacja dyscyplin naukowych, 
mniej więcej ze 100 do 40. I ona ma zasadnicze zna-
czenie dla całości, bo oceny i kategorie nadawane są 
w zakresie dyscyplin. Tak że to ma istotne znaczenie. 

Proszę powiedzieć: czy sprawa agregacji dyscy-
plin, tego, jak one zostały połączone, była przedmio-
tem dyskusji na posiedzeniu komisji? I czy rozporzą-
dzenie ministra, które ma to wprowadzać, również 
było przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia 
komisji? Dotyczy to m.in. dyscyplin, o których pan 
mówił i w których pan pracuje, to znaczy informa-
tyki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz jeszcze 
czwartej, która jest łączona. Tzn. w tym przypadku 
następuje najdalej idąca agregacja, ale ona jest też 
w wielu innych miejscach, bo spodziewany wskaź-
nik ogólny to 2,5. Czy zmniejszenie w takim stopniu 
liczby dyscyplin… Jak to było dyskutowane? Czy 
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(senator K. Wiatr) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym dopytać, dlatego że jest tu pewna 

obawa środowiska. Nie kwestionując tego, co pan se-
nator mówił, że jak najbardziej trzeba poszerzać krąg, 
żeby te publikacje były w językach kongresowych, 
żeby były poza granicami Polski – cały czas mówię 
o humanistyce – trzeba pamiętać o tym, że równo-
cześnie są jednak prace, które z różnych powodów się 
nie przebiją, nie przebiją się na rynku międzynarodo-
wym, ponieważ mają charakter bardzo regionalny, są 
bardzo specjalistyczne, bardzo wąskie, a też są cenne 
z różnych względów naukowych. 

I chodzi mi teraz o to, czy na posiedzeniu ko-
misji nie było mowy o tym, żeby jednak poszerzyć 
katalog czasopism w tym rozporządzeniu, w któ-
rym minister będzie określał zestaw publikacji do 
certyfikacji, o znaczną liczbę czasopism w języku 
polskim, tak aby nie powstało takie wrażenie, że 
o randze polskiej nauki będą decydowały tylko pu-
blikacje… Żyjemy w Polsce, językiem urzędowym 
jest język polski, a o certyfikacji w praktyce mogą 
decydować…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję…)
…tylko anglo-, niemiecko- czy kongresowojęzycz-

ne publikacje. O ten aspekt mi chodzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, że jesteśmy w momencie zadawa-

nia pytań sprawozdawcy. Jest z nami pan premier. Za 
chwilę będą pytania do pana premiera.

Proszę pana senatora o odpowiadanie na pytania 
dotyczące przebiegu prac komisji.

(Senator Kazimierz Wiatr: Krótko.)
Tak. Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja odpowiem krótko. Mówiłem o 3 elementach. 

W tej chwili pan senator wraca tylko do tego drugie-
go. Myśmy na posiedzeniu komisji nie rozmawiali na 
temat rozporządzeń i myślę, że na to pytanie zgod-
nie z sugestią pana marszałka odpowie pan minister. 
A niezależnie od treści tego rozporządzenia ono może 
być zmieniane, jako senatorowie możemy składać 
w tej sprawie interpelacje czy też zapytania, więc tu 
jest pewna otwartość.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

wiedzy na ten temat, zapewne pan minister mógłby 
szerzej o tym powiedzieć.

Pytanie związane z ustawą dotyczyło tego, czy 40 
to jest lepiej niż 100. No, w zasadzie w pytaniu pana 
senatora była zawarta odpowiedź, że chyba lepiej. 
Prawda? Wydaje nam się, że lepiej, aczkolwiek gene-
rujemy w ten sposób problem zdefiniowania tych 40, 
co jest problemem dużo trudniejszym…

(Senator Piotr Wach: Ale to powinno być już zro-
bione.)

Panie Senatorze, obaj wiemy – wielokrotnie o tym 
rozmawialiśmy, i w tej Izbie, i poza tą Izbą – że 
umieszczanie wszystkiego w ustawie nie jest dobre. 
Dlatego…

(Senator Piotr Wach: Ale w której ustawie roz-
porządzenie…)

No, to rozporządzenie… Zapewne pan minister 
o tym powie, ja tyle mogę powiedzieć.

(Senator Mieczysław Augustyn: Powinny być za-
łączniki.)

A jeśli chodzi o konkurs na uczelnie badawcze… 
Pan senator z przekonaniem wymienił te 9 uczelni. 
Ja boję się, że to nie musi tak być. Nie chciałbym 
tu się odwoływać do mistrzostw świata w piłce 
nożnej, ale pewniacy… Nie zawsze tak jest. Nagle 
się może okazać, że pierwsza trójka jest w drugiej 
trójce, a ci, których miało nie być na liście, na tej 
liście się znajdują. To jest przecież też… Ci, którzy 
oceniają, oceniają też sam podmiot, który zupełnie 
inaczej może być oceniany, że tak powiem, w sposób 
potoczny, a inaczej według kryteriów ustalonych 
przez ministra. Poza tym często jest też tak, że jest 
to oceniane na podstawie pewnej dokumentacji. No, 
był taki przypadek, że jedna z uczelni zleciła przygo-
towanie dokumentów do parametryzacji studentowi 
studiów doktoranckich i potem przybiegali do mnie 
jako szefa komisji z prośbą, żeby ich ratować, bo 
stała się tragedia.

Tak więc tu jest wiele elementów w procesie de-
cyzyjnym i myślę, że ten mechanizm, że co najmniej 
2 uczelnie muszą się wymienić, spełnia warunek, 
o którym wcześniej mówiłem. On jest tu wymuszony 
ustawą. A mam przekonanie, że to będą więcej niż 
2 uczelnie, to mogą być 3, 4 to może nie, ale mogą 
być 3. Więc tutaj ja bym… Pewna obawa istnieje, ale 
trzeba spróbować. Ja myślę, że możemy też te prze-
pisy korygować, obserwując rzeczywistość, prawda? 
Nie ma wątpliwości, że życie pokaże. Na pewno jest 
to krok, który – jak się wydaje – powinien przynieść 
pewne efekty.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Jackowski chciałby dopytać.
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mają swoją specyfikę. Muszę powiedzieć, że z jednej 
strony ten zapis będzie zapewne dla ministerstwa 
uciążliwy, bo do tej pory, kiedy wszystkie uczelnie 
były podobnie zorganizowane, łatwiej je było oceniać, 
komunikować się. Z drugiej strony nastąpi zjawisko 
– ono niekoniecznie nastąpi w krótkim czasie – pew-
nego poszukiwania optymalnych rozwiązań orga-
nizacyjnych i zapewne wykształci się kilka typów, 
sposobów zorganizowania uczelni. Być może będą 
też jeszcze inni, którzy będą stanowili pojedyncze 
przypadki. Na pewno jest to ciekawy proces. Trudno 
dzisiaj powiedzieć, co będzie, jest to trochę skok 
w niewiadome, ale myślę, że wprowadza to istotne 
ożywienie. To zostało jakoś tam przyjęte przez część 
środowiska… To znaczy tutaj nastąpiła pewna polary-
zacja. Jedni są przywiązani… Dla mnie ten wydział, 
który miał uprawnienia, który miał radę, który miał 
wybieranego dziekana, był pewną wartością w wy-
miarze i tradycji, i pewnego dorobku, jednak wydaje 
się, że poszukiwania w tym obszarze mogą być cie-
kawe. Wiem, że wiele uczelni deklaruje, że wydziały 
zostaną, ale to jest ich wybór. Jakie będą kompetencje, 
jaki będzie sposób zorganizowania, trudno mi w tej 
chwili powiedzieć.

(Senator Władysław Komarnicki: Mogę o to póź-
niej dopytać pana premiera, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, bardzo proszę.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję.)
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Ja w tej sy-

tuacji, po pańskiej uwadze, będę raczej pytał pana 
ministra Gowina…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
…w związku z czym muszę tylko zadać pewne py-

tanie panu sprawozdawcy, bo mam jeszcze 30 sekund.
Czy pan też otrzymał ten list, który otrzymaliśmy 

my wszyscy właśnie od osób niepokojących się o na-
uki humanistyczne? Mówił o tym pan Jackowski, za 
co mu dziękuję jako przedstawicielowi rządzących.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Co za piękna koalicja.
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Otrzymałem wiele listów, prawdopodobnie ten 

też, aczkolwiek ja otrzymałem go też za pośrednic-
twem… Pan senator Żaryn był w bliskim kontakcie 

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania. Pierwsze. Projekt ustawy…
(Wicemarszałek Adam Bielan: 2 pytania, ale limit 

to minuta.)
Zdążę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Projekt ustawy zakłada powstanie nowego, do koń-

ca nieokreślonego organu zarządzającego uczelnią, 
mianowicie rady uczelni. Najwięcej obaw wzbudza 
skład osobowy i funkcje rady uczelni, która będzie 
decydowała o wyborze rektora uczelni i zarządzała jej 
działalnością. Zakłada się, że ponad 50% składu rady 
będzie wywodzić się ze środowisk pozauczelnianych. 

Rodzi się pytanie: kim będą członkowie rady 
uczelni wybierani ze środowiska zewnętrznego i ja-
kie będzie kryterium wyboru?

Drugie pytanie będzie krótsze, Panie Marszałku. 
W projekcie ustawy zakłada się likwidację autono-
mii decyzji wydziałów jako podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni. W zamian zaproponowano 
w ustawie nowy poziom zarządzania w postaci rady 
uczelni, ciała niezwiązanego ze społecznością akade-
micką, ze składem osobowym, w którym mniej niż 
50% stanowić będą pracownicy uczelni i studenci. 
Skąd taki zapis?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-

dzo.)

Senator Kazimierz Wiatr:
Będę starał się mówić krócej, bo pan marszałek 

mnie tutaj trochę napomniał.
To znaczy, jeśli chodzi o radę uczelni, to był prze-

pis, który wywoływał najwięcej, że tak powiem, 
dyskusji. Można powiedzieć, że to jest zapis, który 
uległ największej metamorfozie na etapie konsultacji. 
W tej chwili sytuacja ustawowa jest jakby taka, że naj-
ważniejszym ciałem w uczelni jest senat i co do tego 
nie ma wątpliwości. On określa sposób formowania, 
skład tej rady. Zadania rady są szczegółowo opisane 
w art. 18, a jej skład w art. 19. I jej zadania… Starania 
pana premiera i posłów dotyczyły tego, ażeby te zada-
nia wyraźnie rozdzielić, bo była obawa, że może dojść 
do zachodzenia się pewnych kompetencji rektora, 
rady i senatu. Zadbano tutaj o to, ażeby to rozdzielić 
i wydaje, że to się udało. To tyle w tej sprawie.

Jeśli chodzi o sprawę drugą, czyli wydziały… 
Pan premier wie, że to taka moja osobista troska. 
Zastrzegałem się zawsze, że to wynika z tego, że 
jestem przedstawicielem uczelni technicznych, które 
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(senator K. Wiatr) Wicemarszałek Adam Bielan:

I jeszcze raz dopisał się senator Sługocki.
(Senator Waldemar Sługocki: Tak.)
Pytanie do pana senatora, tak?

Senator Waldemar Sługocki:
Tak.
Panie Senatorze, jeszcze raz odniosę się do kwe-

stii humanistyki i nawiążę do tego wcześniejszego 
pytania dotyczącego ewaluacji. O ile są dyscypli-
ny naukowe – pan też taką dyscyplinę reprezentuje 
– w których łatwiej jest budować pewnego rodza-
ju sprzężenie pomiędzy nauką a gospodarką, o tyle 
niestety w naukach humanistycznych zdecydowanie 
trudniej jest nawiązać taką relację i zdobywać na 
rynku środki na badania naukowe. 

Czy w kontekście tej ustawy nauki humanistyczne 
nie powinny być potraktowane szczególnie? Czy nie 
uważa pan jednak, że transfer środków z budżetu 
państwa powinien szczególnie zabezpieczyć właśnie 
te dyscypliny nauki? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To było ostatnie pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję.
Może łącznie na oba pytania pana senatora od-

powiem. Muszę powiedzieć, że te zapisy o takich 
mniej mierzalnych, trudniejszych do oceny zjawi-
skach zawsze budzą wątpliwości. No, z drugiej strony 
nie chcielibyśmy, żeby osoby, które oceniają, były 
komputerami. Chcemy, żeby te miękkie kompetencje 
czy zasługi też były doceniane, bo one są niezwykle 
ważne. I ja muszę powiedzieć, że ten wymiar społecz-
ny, o którym pan mówił, akurat w przypadku nauk 
humanistycznych jest niezwykle ważny. Ponieważ 
tam tych gospodarczych walorów nie ma, powinny 
być uwzględniane te społeczne, jako pewien element 
wyrównujący. Tak że uważam, że nie powinniśmy się 
tego bać, aczkolwiek, tak jak mówię, wymaga to cią-
głej obserwacji, nadzoru, modyfikacji tych zapisów, 
bo to jest po prostu żywe ciało. Wiemy, że pewne 
zjawiska w świecie, środowisku akademickim, tak jak 
w każdym innym… No, ludzie patrzą na te przepisy 
i się do nich pozytywnie dostosowują, dostrzegając 
także pewne luki. Tak że tutaj nie ma takich wątpli-
wości. A co do tej humanistyki i jej związków z go-
spodarką to mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem 
do pana senatora Jackowskiego. Te oceny będą jednak 
przyznawane w pewnych jednorodnych grupach.

ze środowiskiem humanistycznym, tak że tych sta-
nowisk i kontaktów było wiele. To, co najważniej-
sze, powiedziałem, odpowiadając panu senatorowi 
Jackowskiemu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jako ostatni zapisał się do zadania pytań pan se-

nator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze! Panie Profesorze! Mam pytanie 

dotyczące oceny, ewaluacji. W procedowanej ustawie, 
w art. 268 ust. 1, jest mowa  o tym, że ewaluacja, ta 
ekspercka, opierać się będzie na 3 głównych wskaź-
nikach: poziomu naukowego lub poziomu działalności 
artystycznej, efektów działalności naukowej oraz – 
uwaga – wpływu na otoczenie społeczne i gospodar-
cze. O ile te 2 pierwsze elementy, z którymi mieliśmy 
już dotychczas do czynienia, nie budzą, wydaje mi 
się, wątpliwości, o tyle ten trzeci może je budzić. 
Mam świadomość, że ta ocena będzie regulowana 
w rozporządzeniu, ale czy nie uważa pan… 

Panie Senatorze, czy podczas prac komisji była 
dyskusja o tym, aby jednak wyjaśnić w ustawie te 
pojęcia, tak aby nikt nie miał, zwłaszcza autor roz-
porządzenia, wątpliwości, co należy przez te pojęcia 
rozumieć? Bo jeżeli te pojęcia będą inaczej rozumiane 
na poziomie rozporządzenia, to może to nieco wypa-
czyć proces ewaluacji. Czy była na ten temat dyskusja 
podczas prac komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze dopisał się pan senator Wach. Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Już włączam mikrofon. Dziękuję.
Odnośnie do humanistów mam jeszcze jedno py-

tanie, a ponieważ ma to być pytanie do sprawozdaw-
cy, zapytam, czy w komisji zwrócono na to uwagę. 
Mianowicie humaniści są w mojej ocenie pokrzyw-
dzeni w zakresie możliwości otrzymania kategorii 
A+, ponieważ kategoria A+… Jak rozumiem, rozpo-
rządzenie, które w tym przypadku jest obowiązujące, 
mówi, że wybiera się spośród kategorii A i że bierze 
się pod uwagę światowy ranking dyscypliny. Otóż 
chemia ma tutaj olbrzymie szanse, żeby mieć dużo 
A+, a humanistyka nie. Tak mnie się przynajmniej 
wydaje.
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(senator K. Wiatr) Mało tego… I tu trzecia sprawa, o której mówi-
łem panu premierowi Morawieckiemu, jak był wice-
premierem. Mamy bardzo dużo środków w ramach 
Programu Operacyjnego „Innowacyjny rozwój”, ale 
tam znowuż pojawiają się te uzależnienia, o których 
mówiłem przed chwilą. Tak że w sumie ta sytuacja nie 
jest taka prosta. Poza tym w wielu obszarach społecz-
nych humaniści mogą się ubiegać o pewne tematy… 
Mogą je też w jakimś sensie kreować. Tak że żyjemy 
w czasie ogromnej dynamiki i społecznej, i zawodo-
wej. Ona dotyczy także tego obszaru. Problem doty-
czy postawy kreatywnej i przedsiębiorczej w ogóle, 
a nie w szczególności…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan przewodniczący Wiatr bardzo precyzyjnie 

przedstawił treść ustawy, w wielu kwestiach wyczer-
pująco odpowiadał na pytania i wątpliwości zgłoszone 
przez państwa senatorów, a w niektórych sprawach 
odsyłał pytających do mnie. Stąd pozwalam sobie 
zabrać głos. Robię to przede wszystkim po to, żeby 
odnieść się do pytań państwa senatorów.

Jeżeli chodzi o obawę pana senatora Grodzkiego, 
że ta formuła szkół doktorskich uniemożliwi pisanie 
doktoratów klinicystom, to chcę tu zdecydowanie 
uspokoić pana senatora. Jest formuła studiów eks-
ternistycznych, z wolnej stopy, ale przede wszyst-
kim każda uczelnia może przygotować dla uczestni-
ków szkół doktorskich odpowiedni plan zajęć. W tej 
sprawie jesteśmy w ścisłym kontakcie z Konferencją 
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – nie 
ma z ich strony żadnych obaw.

Pan senator Kleina, nieobecny w tej chwili, wyraził 
pogląd – podobne obawy przewijały się w niektórych 
innych wypowiedziach – jakoby ustawa miała dopro-
wadzić do degradacji mniejszych ośrodków, a jako 
przykład podał Akademię Pomorską w Słupsku. 
Chciałbym bardzo zdecydowanie polemizować z ta-
kim poglądem.

Najpierw słowo o tym, dlaczego potrzebujemy 
uczelni badawczych, tych, o których pan senator 

Teraz przechodzę do pytania pana senatora Wacha. 
No, rzeczywiście, ten ranking światowy jest tu pew-
nym kłopotem, ale trzeba powiedzieć, że wszystkie 
jednostki humanistyczne są w podobnym położeniu 
w tym zakresie. Tak więc jest tutaj pewne podobień-
stwo. Być może jest to też zachęta do tej aktywności 
międzynarodowej. Pan premier rozszerzy zapewne 
tę odpowiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Ja krótko dopytam. Wiem, że pan premier czeka, 

więc króciutko… Panie Senatorze, ale czy nie uważa 
pan… Zadając to pytanie, myślałem o zdobywaniu 
potencjalnych środków finansowych spoza budżetu 
państwa na prowadzenie badań naukowych. W mojej 
ocenie nauki humanistyczne przegrywają chociażby, 
tak jak mówiłem, z informatyką, to jest z dziedziną, 
z dyscypliną, którą pan reprezentuje. Czy w tym kon-
tekście nie powinna być prowadzona inna polityka 
państwa? Dziękuję.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To pytanie do premie-
ra, bo jest filozofem.)

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja muszę powiedzieć…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję – zwracam się do senatora 

Fedorowicza – za ten głos, Panie Senatorze.
Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Mamy do wyboru: albo krótko, albo nie. Pan mar-

szałek mówił, żeby krótko.
Panie Senatorze, zacznę od tego, że z tymi na-

ukami technicznymi wcale nie jest tak łatwo i prosto. 
Rzeczywiście jest tak, że jedną z naszych polskich 
specjalności jest informatyka, ale proszę zwrócić 
uwagę, że większość tych firm informatycznych to 
są firmy globalne – one swoje laboratoria badawcze 
mają poza Polską…

(Senator Waldemar Sługocki: I tak, i nie, bo…)
…tak więc uzyskanie od nich środków nie jest 

takie łatwe. No, i tak, i nie… Wiemy, że i tak, i nie. 
Ale trzeba powiedzieć, że łatwe to nie jest. To jest 
pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Są oczywiście firmy krajowe, jest 
ich bardzo dużo… One są mniejsze i niekoniecznie 
są chętne do angażowania swoich środków.
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(minister J. Gowin) ła pewną strategię rozwoju gwarantującą dojście do 
światowego poziomu. I to będzie oceniane.

Fakt, że wyłaniamy uczelnie badawcze, jest odpo-
wiedzią na wielkie wyzwanie, jakim jest konieczność 
kształcenia i formacji elit. Ale równie ważne – pod-
kreślam, nie mniej ważne, ale równie ważne – jest 
zapewnienie wszystkim uczelniom, w tym tzw. uczel-
niom regionalnym, warunków do zrównoważonego 
rozwoju. Ta ustawa jest niejako przeniknięta duchem 
zasady zrównoważonego rozwoju, tyle tylko, że zrów-
noważonego rozwoju nie należy mylić z zasadą zrów-
noważonej stagnacji. To znaczy nie chodzi o to, żeby 
pozwolić słabym uczelniom tkwić na tym samym sła-
bym poziomie. Chodzi o stworzenie bodźców, które 
umożliwią każdemu typowi uczelni i każdej uczelni 
z osobna podnoszenie jakości, zarówno kształcenia 
studentów, jak i prowadzenia badań naukowych.

Chcę zresztą powiedzieć, że po pierwotnym okre-
sie obaw formułowanych przez tzw. uczelnie regional-
ne i pod wpływem ciągłego dialogu z nimi uzupeł-
niliśmy ustawę o rozwiązania, które spowodowały, 
że zarówno państwowe wyższe szkoły zawodowe 
w kilkakrotnie powtarzanych oświadczeniach po-
parły ten projekt, jak i został on poparty przez tzw. 
porozumienie zielonogórskie, czyli grupę dwudziestu 
paru akademickich uczelni, średnich bądź małych.

Pan senator Kleina pytał o konkretne instrumen-
ty wspierania badań, np. na Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, gdzie zresztą 2-krotnie miałem przyjem-
ność gościć. No, najważniejszy przykład, ale tylko 
jeden z wielu, to tzw. regionalne inicjatywy dosko-
nałości. Ministerstwo, nie czekając na uchwalenie 
i wejście w życie ustawy, ogłosiło już konkurs – ter-
min zgłaszania projektów w ramach tego konkursu 
nawet już upłynął – który ma wspierać wyspy dosko-
nałości, które obecnie są na wszystkich uczelniach, 
także na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zespoły 
badawcze wyłonione na tych uczelniach w ramach 
konkursu będą otrzymywały przez 4 lata dodatkowe 
dofinansowanie w wysokości 3 milionów – łącznie 
12 milionów. To są potężne środki na badania, które 
pozwolą uczelniom uzyskującym te granty nie tylko 
na rozwój naukowy swojej kadry, ale i na ściągnięcie 
czołowych naukowców z innych ośrodków w Polsce, 
a nawet, jeżeli będzie taka wola, na sfinansowanie 
podjęcia pracy w tych uczelniach przez bardzo do-
brych naukowców zagranicznych.

W wypowiedzi pana senatora Jackowskiego, 
ale także pana senatora Wacha i pana senatora 
Sługockiego, pobrzmiewa echo tych obaw, które 
formułowane są przez część środowiska humani-
stycznego. Nawiasem mówiąc, chciałbym, żebyście 
państwo senatorowie mieli też świadomość, jaka 
część środowiska protestuje, a jaka popiera ustawę. 
Pan senator Wiatr już o tym mówił, a ja powtórzę, 
że ustawa została poparta przez wszystkie konfe-

Wiatr mówił, że mają być uczelniami wiodącymi. 
Proszę państwa, co roku z Polski wyjeżdża studio-
wać na najlepszych uczelniach zachodnich duża 
część najzdolniejszych maturzystów, duża część 
najzdolniejszych studentów, a po to, by pracować 
na tych uczelniach, wyjeżdża duża część najzdol-
niejszych młodych naukowców. Po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej na uniwersytety całego świata, 
zwłaszcza Europy, rozjechało się około 30 tysięcy 
naukowców, w większości młodych i bardzo zdol-
nych. Dlaczego oni wyjeżdżają? I co zrobić, żeby 
powstrzymać ten największy dramat współczesnej 
Polski? To dramat, o którym mówi się bardzo mało, 
ale oznacza on nieustający drenaż mózgów. Przecież 
ci młodzi maturzyści, studenci, naukowcy powinni 
być przyszłą elitą narodową, a zamiast tego stają się 
elitą niedoszłą.

Główny powód, dla którego decydują się oni 
na wyjazd, wyjazd przeradzający się w ogromnej 
większości przypadków w trwałą emigrację, to 
fakt, że w Polsce nie mamy w tej chwili ani jednej 
uczelni, która reprezentowałaby naprawdę wysoki 
poziom światowy. Można mieć wiele dystansu do 
rankingów uczelni, ale one coś pokazują. I fakt, 
że najlepsza polska uczelnia jest dopiero w czwar-
tej setce światowych rankingów, jest faktem za-
wstydzającym, a przy tym jest to, niestety, jedna 
z głównych przyczyn, dla których tracimy tych 
młodych ludzi.

Jeżeli chcemy zapewnić system ciągłego kształ-
cenia i formacji elit, to potrzebujemy uczelni, które 
będą rywalizowały nie między sobą, tutaj, w Polsce, 
ale będą rywalizowały z dobrymi, a z czasem bardzo 
dobrymi, czołowymi uczelniami świata.

Stąd pomysł, nienowy przecież, na wyłonienie 
tzw. uczelni badawczych. Tutaj chciałbym odpo-
wiedzieć panu senatorowi Wachowi, że wstępnie do 
konkursów wyłonionych zostało 18 uczelni, uczel-
ni spełniających w pełni zobiektywizowane kryte-
ria związane z kategoriami naukowymi. I nie są to 
tylko uczelnie z głównych metropolii, to są także 
uczelnie z Katowic, 2 uczelnie z Gdańska, uczelnia 
z Białegostoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu… Ale na pewno ta lista nie jest pełna. 
Nie jest też wcale przesądzone, które z tych 18 uczelni 
uzyskają status uczelni badawczej, dlatego że ocenia-
na przez międzynarodowe grono ekspertów będzie 
strategia rozwoju uczelni, a nie aktualny dorobek – 
bo gdyby to chodziło o aktualny dorobek, to sprawą 
oczywistą jest to, że jako pierwszy na tej liście zna-
lazłby się Uniwersytet Warszawski, a drugim byłby 
Uniwersytet Jagielloński, rzeczywiście tutaj prze-
widywania pana senatora by się w pełni sprawdziły. 
Ważne jest, żeby każda z tych uczelni zaprezentowa-
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(minister J. Gowin) ryzatorskie, natomiast w humanistyce podstawową 
formą sfinalizowania badań jest monografia. I taka 
wysoka punktacja monografii jest przez ministerstwo 
przewidziana.

Chciałbym też wyjaśnić nieporozumienie – pod-
kreślam, nieporozumienie – związane z zarzutem, 
że ministerstwo będzie promować publikacje anglo-
języczne i że w związku z tym bardziej niszowe czy, 
w cudzysłowie, „narodowe” tematy będą dyskrymi-
nowane. Otóż, proszę państwa, jako humanista mam 
pełną świadomość, że językiem ekspresji nauk huma-
nistycznych jest zawsze język narodowy – w każdym 
przypadku, także, a może nawet szczególnie w przy-
padku Polski, ze względu na doświadczenia histo-
ryczne. Nie mamy najmniejszego zamiaru zmuszać 
humanistów do publikowania w językach obcych, 
w szczególności w języku angielskim, chociaż bę-
dziemy tworzyli pewne zachęty do tego, żeby część 
publikacji humanistycznych ukazywała się jednak 
w językach konferencyjnych. Dlaczego? Świetnego 
przykładu dostarczyły niedawne kontrowersje wokół 
nowelizacji ustawy o IPN. Kiedy pojawiły się te kon-
trowersje, rząd spróbował sięgnąć po anglojęzyczne 
opracowania dotyczące losów Żydów podczas II woj-
ny światowej na terytorium Polski. I odkryliśmy coś, 
co jest gorzką prawdą. Otóż są takie opracowania, 
owszem, w języku polskim, ale one są niezrozumiałe 
dla światowej opinii publicznej, natomiast opracowa-
nia w językach obcych, przede wszystkim w języku 
angielskim, to są opracowania badaczy żydowskich: 
izraelskich, amerykańskich, angielskich, niemieckich, 
a jakże, również rosyjskich. Powiem krótko: polskie 
państwo okazało się w tej debacie całkowicie bez-
bronne. Dlatego dla budowania prestiżu polskiej na-
uki i dla budowania odpowiedniego wizerunku Polski 
publikowanie np. artykułów o twórczości Norwida 
albo artykułów o fenomenie demokracji szlacheckiej, 
publikowanie ich w języku angielskim, jest rzeczą 
przydatną. Nie znaczy to jednak, że tylko takie pu-
blikacje będą brane przez ministerstwo pod uwagę 
podczas ewaluacji dorobku naukowego.

Na czym polega nasz pomysł? My chcemy do-
prowadzić do tego, żeby polska nauka – a wierzę, 
że jest to oczekiwanie, które podzielają wszyscy 
państwo senatorowie – jak najszerzej oddziaływała 
na naukę światową. Można to robić tylko w jednym 
przypadku – w takim, gdy publikacje polskich hu-
manistów ukazują się w czasopismach indeksowa-
nych w międzynarodowych bazach. No i tutaj się 
zaczyna to nieporozumienie, bo gdy my mówimy 
o międzynarodowych bazach, to część środowiska 
humanistycznego mówi: przecież tam się publikuje po 
angielsku. Nic bardziej błędnego. W tej chwili w tych 
międzynarodowych bazach jest ok. 700 czołowych 
polskich czasopism naukowych, w tym ponad 100 
publikowanych w języku polskim. Zależy nam na 

rencje rektorów, przez najbardziej demokratyczną 
reprezentację świata akademickiego, czyli przez 
Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 
Krajową Reprezentację Doktorantów, przez Parlament 
Studentów RP oraz przez samorządy studenckie 
wszystkich uczelni, w których pojawiły się te grup-
ki osób protestujących przeciwko ustawie. Osobno 
swoje poparcie wyrażały też samorządy wielu innych 
uczelni, w tym np. samorządy wielu państwowych 
wyższych szkół zawodowych.

Jaka jest przyszłość humanistyki? Podobnie jak 
pan senator Jackowski, jestem doktorem nauk huma-
nistycznych i możecie państwo być przekonani, że 
przyszłość humanistyki leży mi na sercu nie mniej 
niż komukolwiek z państwa senatorów. Chcę powie-
dzieć, że dla dobrego rozwoju nauk humanistycznych 
korzystny jest już sam nowy sposób finansowania 
uczelni, wprowadzony przez ministerstwo 1 stycznia 
2017 r. Czym on się różni od poprzedniego? Wyjaśnię 
w wielkim uproszczeniu. W tym poprzednim syste-
mie pieniądz szedł za studentem – im więcej studen-
tów, tym więcej pieniędzy. To skutkowało źle poję-
tym umasowieniem studiów i obniżeniem poziomu, 
co było też niekorzystne dla kierunków i dyscyplin 
humanistycznych, bo te dyscypliny z definicji mają 
charakter bardziej elitarny, w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Nie potrzebujemy co roku tysięcy filo-
zofów czy historyków sztuki, potrzebujemy tysięcy 
informatyków czy inżynierów. Przy starym syste-
mie finansowania te kierunki o bardziej elitarnym 
czy kameralnym charakterze były dla uczelni kulą 
u nogi. Teraz bierzemy pod uwagę nie ogólną liczbę 
studentów, tylko proporcje między liczbą studentów 
a liczbą pracowników naukowych. Nie więcej niż 13 
studentów na 1 pracownika naukowego – przy takiej 
proporcji uczelnia otrzymuje najwyższe finansowa-
nie. I okazało się, że ten sposób, tak jak przewidywa-
liśmy, jest korzystny dla kierunków humanistycznych.

Drugi przykład tego, w jaki sposób wspieramy hu-
manistykę, to zapowiedziane przez nas nowe zasady 
ewaluacji, czyli oceny dorobku naukowego. Ustawa 
przesądza, że ta ocena będzie dokonywana nie we-
dług jednostek organizacyjnych, czyli w praktyce 
wydziałów albo instytutów, tylko według dyscyplin. 
I znowu jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla 
humanistów, bo dzięki temu poloniści będą porówny-
wani nie z psychologami, fizykami czy informatyka-
mi, tylko poloniści będą porównywani z polonistami, 
historycy z historykami itd. Ponadto uwzględniamy 
od dawna formułowany postulat środowiska huma-
nistycznego, żeby wyżej punktować monografie. 
W humanistyce liczą się monografie. W informatyce, 
jak przypuszczam, w ogóle nie mają najmniejszego 
znaczenia, to mogą być ewentualnie prace popula-
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(minister J. Gowin) tylko nasza rekomendacja dla ekspertów KEJN była 
taka, aby kategorię A+ otrzymywały wyłącznie jed-
nostki reprezentujące w swojej dyscyplinie czy w swo-
ich dyscyplinach poziom światowy. Polonistyka, albo 
historia, albo filologia łacińska w Polsce może repre-
zentować poziom światowy w takim samym stopniu, 
w jakim może ten poziom światowy reprezentować 
astronomia, fizyka czy chemia. Tak że wydaje mi się, 
że tutaj nie ma żadnej dyskryminacji, a chyba zgodzi-
my się z tym, że kategoria A+, ta najwyższa, powinna 
być gwarancją światowego poziomu prowadzonych 
w danej uczelni czy instytucie badań.

Przyznam, że pan senator Komarnicki zaskoczył 
mnie swoją uwagą i swoimi wątpliwościami dotyczą-
cymi rady uczelni, bo akurat od pana senatora jako 
przedsiębiorcy oczekiwałem wsparcia tego projektu. 
Tutaj większość wątpliwości wyjaśnił pan senator 
Wiatr. Rzeczywiście, w toku konsultacji zarówno 
ze środowiskiem akademickim, jak i w toku konsul-
tacji politycznych w obrębie Zjednoczonej Prawicy 
formuła rady uległa głębokiej redefinicji. To już nie 
będzie ciało współdecyzyjne, to będzie ciało dorad-
cze. A dlaczego takie ciało jest potrzebne? Wydaje mi 
się, że akurat państwu senatorom nie trzeba tego tłu-
maczyć. Otóż dlatego że uczelnie nie mogą być wie-
żami z kości słoniowej, potrzebny jest dialog między 
światem akademickim a ogółem społeczeństwa. Rady 
uczelni mają być właśnie takim pasem transmisyjnym 
między ogółem Polaków a światem akademickim.

Pan senator Wiatr wyjaśnił także kwestię związaną 
z wydziałami. Jest taki zarzut, jakoby ustawa likwido-
wała wydziały. No, znowu nic bardziej błędnego. My, 
proszę państwa, likwidujemy przymus dzielenia na 
wydziały. To są 2 różne rzeczy. Nie likwidujemy wy-
działów. Otwieramy, stwarzamy tylko możliwość tym 
uczelniom, które chciałyby mieć inną strukturę, aby 
mogły wykorzystać ten wewnętrzny potencjał i same 
zdefiniować swoją misję oraz swoją jakby wewnętrz-
ną konstytucję. Wszyscy znamy rozmaite wybitne 
uczelnie na świecie. Większość z nich ma strukturę 
wydziałową, ale są uczelnie, które dzielą się na colle-
ge’e, są uczelnie, które dzielą się na szkoły. Dlaczego 
mielibyśmy polskim uczelniom zamykać drogę do 
takiej różnorodności? Przecież w tej różnorodności, 
w tym pluralizmie jest siła świata akademickiego.

I są, tak jak wspomniał pan senator Wiatr, bar-
dzo ciekawe propozycje, bo oczywiście dyskusja 
w środowisku akademickim się toczy. I ja myślę, że 
ogromna większość uczelni w Polsce pozostanie przy 
strukturze wydziałowej. Ale są też takie propozy-
cje jak ta, którą wypracowała Politechnika Łódzka. 
Mianowicie Politechnika Łódzka planuje stworzenie 
jednego wydziału dydaktycznego odpowiedzialnego 
za prowadzenie studiów inżynierskich, a na bazie tego 
jednego wydziału chce utworzyć szkoły badawcze 
odpowiedzialne za kształcenie na poziomie magi-

tym, żeby tych czasopism było jak najwięcej, dla-
tego ministerstwo – i to jest odpowiedź na słuszny 
postulat pana senatora Sługockiego – już ogłosiło 
projekt konkursu. Wyłonimy 500 kolejnych czasopism 
naukowych – w ogromnej mierze będą to czasopisma 
humanistyczne i społeczne – polskich czasopism na-
ukowych. Ministerstwo stworzy system grantowy dla 
tych czasopism, tak żeby one weszły do międzynaro-
dowych baz. W okresie przejściowym, kiedy będą one 
aplikowały o tę obecność w bazach, publikacje w tych 
czasopismach będą punktowane tak, jak gdyby one 
już w tych bazach były. A zatem doprowadzimy do 
tego, że setki polskich czasopism naukowych zaczną 
oddziaływać na naukę światową.

Pan senator Wach pytał o listę dyscyplin. Lista 
dyscyplin to jest materia nieustawowa, to jest materia 
związana z rozporządzeniem. Tak jak powiedział pan 
senator Wiatr, my uznaliśmy, że tak jak cała ustawa 
powstawała w dialogu ze środowiskiem akademic-
kim, tak również lista dyscyplin powinna powstać 
w ramach takiego dialogu. Najpierw słowo o tym, 
dlaczego chcemy zmienić tę listę. Tu chodzi, proszę 
państwa, o od dawna formułowany postulat wszyst-
kich, i międzynarodowych, i polskich, gremiów eks-
perckich, że zbyt wąska specjalizacja, sztuczne wyło-
nienie dziesiątków dyscyplin jest barierą dla rozwoju 
polskiej nauki. Jako punkt wyjścia wzięliśmy klasy-
fikację OECD, która obejmuje trzydzieści kilka dys-
cyplin. Dla porównania powiem, że obecnie w Polsce 
tych dyscyplin – podkreślam raz jeszcze: w wielu 
przypadkach sztucznych i niemających uzasadnienia 
naukowego – jest ponad 100. Ale to nie ministerstwo 
będzie przesądzać o tym, jak ma wyglądać nowa kla-
syfikacja dyscyplin. Poprosiliśmy o współpracę re-
prezentatywne gremia świata akademickiego, które 
wyłoniły z siebie zespół ekspercki. To są eksperci 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, cen-
tralnej komisji oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych. Po pewnej fazie dialogu dołączyli także 
eksperci Komitetu Polityki Naukowej. Obecnie trwają 
dyskusje i konsultacje ze środowiskiem akademickim 
i myślę, że na przełomie lipca i sierpnia będziemy 
gotowi do tego, żeby przedstawić propozycje, pod-
kreślam: propozycje. To będzie jeszcze podlegało 
szerokiej dyskusji.

Przy okazji odniosę się do ostatniego wątku wy-
powiedzi pana senatora Wacha, też nawiązującego do 
humanistyki. Pan senator stwierdził, że w przypadku 
jednostek z kategorią A+ humanistyka jest pokrzyw-
dzona, ponieważ ministerstwo jakoby chciało się od-
nosić do rankingów międzynarodowych. Nie, nie! 
Chciałbym wyjaśnić to nieporozumienie. Nie odno-
simy się do żadnych rankingów międzynarodowych, 
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(minister J. Gowin) ich ogromnych wątpliwościach dotyczących możli-
wości doprowadzenia do głębokiego kryzysu nauk 
humanistycznych. Powołują się m.in. na to, że tego 
typu rozwiązania zostały przyjęte w krajach skan-
dynawskich i tam doprowadziły one do upadku tych 
dziedzin. I proszę przyjąć te wszystkie wątpliwości, 
które się pojawiają, jako dosyć poważne, a nieodno-
szące się do tego, co doraźnie jest potrzebne na rynku 
pracy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ale pytania nie było, chyba że pan premier…
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie, ja poprosiłam 

pana premiera o odniesienie się do tego.)
Proszę bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Po pierwsze, chciałbym zaprotestować przeciwko 

nazywaniu rektorów osobami niereprezentatywnymi. 
Oni pochodzą z demokratycznych wyborów. Kto, jak 
nie rektorzy, reprezentują środowisko akademickie? 
Ale chcę przypomnieć, że zdecydowanego poparcia 
udzielili ustawie również studenci, udzieliły samo-
rządy studenckie, udzielili doktoranci, zatem z całą 
pewnością nie jest to ustawa pisana pod oczekiwania 
rektorów.

Jeżeli chodzi o humanistykę… Może rzeczywiście 
częściej wypowiadam się na tematy związane z go-
spodarką, po części dlatego, że ta reforma wpisuje 
się w główny plan naszego rządu, czyli w Strategię 
Odpowiedzialnego Rozwoju, ale chciałbym odesłać 
panią senator do artykułu, który niedawno opubli-
kowałem na łamach „Rzeczpospolitej”, tam pisałem 
o przyszłości humanistyki.

Trudno mi się odnosić do oświadczeń, które przy-
wołała pani senator, ponieważ one mają charakter nie-
zwykle ogólnikowy i w żaden sposób nie odwołują się 
do konkretnych rozstrzygnięć proponowanych przez 
ministerstwo. Wydaje mi się, że to są obawy wyni-
kające albo z nieznajomości ustawy, albo z przekła-
dania na przyszłe rozwiązania zasad ewaluacji, które 
obowiązują obecnie. Tymczasem te zasady ewaluacji, 
które przygotowuje we współpracy ze środowiskiem 
akademickim ministerstwo, uwzględniają specyfikę 
nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, 
co więcej, na poziomie ustawy zaznaczają, że zasady 
ewaluacji tych 3 dziedzin nauki mają być odmienne 
od zasad ewaluacji pozostałych dziedzin.

Niezależnie od tego chcę powiedzieć, że systema-
tycznie spotykam się z reprezentatywnymi gremia-
mi świata akademickiego humanistycznego. Miałem 
takie spotkanie z rektorami i prorektorami uczelni 
artystycznych i uzyskałem pełne poparcie dla pro-

sterskim, za kształcenie doktorantów oraz za badania 
naukowe. Jest to bardzo ciekawa koncepcja, która 
dzisiaj nie mogłaby być zrealizowana. Mam nadzieję, 
że zostanie ona zrealizowana, również z udziałem pań 
i panów senatorów, jeżeli przychylicie się do przyjęcia 
tej ustawy, o co gorąco proszę. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

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

Jako pierwsza do zadania pytania zgłosiła się pani 
senator Zdrojewska.

Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Premierze! Przedstawił pan nam 

te argumenty, które większości z nas są już znane. 
Będę mówiła znowu o humanistyce. Mówi pan, że 
nie jest pan wrogiem humanistyki, także jako filozof 
z wykształcenia itd. Ja w to wszystko wierzę. Ale 
jak się czyta z panem wywiady, to przebija się z nich 
przede wszystkim pragmatyzm i odnoszenie się do 
rynku pracy i do takiej jakby doraźnej sytuacji, do 
takiej jakby, powiedziałabym, globalnej, jeśli cho-
dzi o gospodarkę, jeśli chodzi o naukę itd., itd. Ja 
to wszystko rozumiem i w ogóle jakby nie chciałam 
pytać o cały ten zakres, który dotyczy rozwoju uczelni 
badawczych itd., itd. Chodzi mi o tę humanistykę, 
chodzi mi o to… Powołał się pan na opinie i kon-
sultacje, na to, że np. rektorzy ogólnie przyjęli… że 
wszystkie konferencje rektorów przyjęły ogólnie, wy-
stawiły pozytywne opinie. Chciałam powiedzieć, że 
nie zawsze rektorzy są reprezentantami środowiska, 
zwłaszcza że ta ustawa jest ustawą, która bardzo roz-
szerza kompetencje rektorów i zwiększa ich władzę. 
I ja myślę, że właśnie rektorzy będą bardzo zadowo-
leni z tej ustawy. Powołam się na opinię komitetów 
PAN-owskich, zebranych w ramach Porozumienia 
Komitetów Nauk Humanistycznych, które wydały 
swoją opinię. Tam jest kilkanaście tysięcy pracow-
ników…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
proszę zmierzać do pytania.)

Tak. Już właśnie zmierzam do końca.
…Wybitnych humanistów polskich, kilkanaście 

tysięcy. I oni w krótkim oświadczeniu mówią o swo-
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(minister J. Gowin) aspektu, jakim jest kwestia struktury wewnętrznej, bo 
dyskusja nad tą ustawą i nad nowymi rozwiązaniami 
trwa 2,5 roku. Od samego początku zapowiadaliśmy, 
że ustawa poszerzy autonomię uczelni m.in. w ten 
sposób, że da im szansę na autonomiczne określenie 
typów organizacyjnych, czyli struktury wewnętrznej, 
i w związku z tym na większości uczelni ta deba-
ta toczy się już od dłuższego czasu, nawet podałem 
państwu przykłady konkretnych rozwiązań wypra-
cowanych na niektórych uczelniach. Chcę zresztą 
powiedzieć, że struktura wewnętrzna będzie regu-
lowana na mocy statutu uczelni, a ten statut będzie 
można w przyszłości zmienić, i dopuszczam też taką 
ewentualność, że będą uczelnie, które w pierwotnej 
wersji statutu pozostaną przy strukturze wydziałowej, 
ale z czasem, zwłaszcza obserwując dobre przykłady 
innych uczelni, które zdecydują się np. na strukturę 
kolegialną, te pierwsze będą modyfikować swoje roz-
wiązania statutowe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, będą 3 pytania, one będą raczej 

krótkie, ale jak pan marszałek pozwoli, to zawrę 3 
pytania w 2 minutach.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Trzy.)
Dziękuję.
Pierwsze. Czy pan odpowiedział na list otwarty 

dotyczący środowisk studiów międzyobszarowych? 
Na pewno pan musiał go przeczytać. On jest wspie-
rany przez prof. Edigariana, naszego prorektora UJ, 
przez pana prof. Górniaka, wielu wybitnych profe-
sorów, a dotyczy niepokojów związanych z tym za-
kresem nauki.

Drugie pytanie. Co by pan powiedział studentce, 
która z Wrocławia do mnie napisała… Ona nas teraz 
obserwuje, bo rozmawiamy sobie… Obawia się, że 
ustawa zniszczy uniwersytet jako ideę, jako prze-
strzeń spotkania i rozmowy, jako wspólnotę. I ona mi 
podaje argumenty. Oczywiście ja nie jestem w stanie 
tych argumentów w ciągu minuty przedstawić, ale 
to są te, o których pan mówi, że nie mają podstawy 
i konkretu… Podaje, że po konsultacji z prawnika-
mi uważa, że praca legislacyjna nie jest prowadzona 
profesjonalnie, przepisy często tworzą furtki, które 
w niewłaściwych rękach – i to jest obawa; proszę 
pamiętać, że mój głos to nie jest głos opozycji, tylko 
obywatela, i to z Krakowa – mogą stać się wymówką 
do działań niezgodnych z ideami uniwersyteckimi. 
Chodzi też o to, że forma rozporządzenia… Cały 
czas wracamy do tego samego. W związku z tym, że 

ponowanych przez nas rozwiązań. Miałem spotkanie 
ze środowiskiem humanistycznym Krakowa, jeszcze 
w tym tygodniu będę miał spotkanie z kolejnym gro-
nem wybitnych humanistów, w przyszłym tygodniu 
będę się spotykał ze środowiskami uczelni lubelskich, 
podlaskich i podkarpackich, będzie osobne spotkanie 
z przedstawicielami uczelni wielkopolskich, lubu-
skich i zachodniopomorskich. Podczas wszystkich 
tych spotkań staram się, by głównym tematem była 
właśnie przyszłość humanistyki, tak żeby rozproszyć 
obawy, które – podkreślam to raz jeszcze – wynikają 
w ogromnej mierze z nieznajomości ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, pytanie odnośnie do terminów 

dostosowania struktury uczelni do zaplanowanej usta-
wy. Ustawa wchodzi w życie 1 października tego roku 
i jest rok na dostosowanie tej struktury. Ja, podobnie 
jak pan, obawiam się – nie wiem, czy to jest pańska 
obawa – i zakładam, że większość uczelni pozosta-
nie przy strukturze wydziałowej, także dlatego, że 
ten termin, ten czas roczny jest czasem krótkim, 
a przecież pierwotne założenie, żeby iść w kierun-
ku struktury kolegialnej w polskich uczelniach, było 
w moim przekonaniu pewną szansą na zmianę struk-
tury w uczelniach. 

Czy pan dopuszcza możliwość, żeby w wyniku 
poprawek, które w tej Izbie zostały złożone, wydłużyć 
ten czas o kolejny rok i dać w ten sposób szansę uczel-
niom, które chciałyby odejść od tradycyjnej struktury 
wydziałowej i dojść np. do struktury kolegialnej albo 
też przeprowadzić bardzo trudną operację na każdej 
uczelni, chyba najtrudniejszą, mianowicie połączenie 
wydziałów w jakieś większe całości? Stworzenie ko-
legium od początku jest łatwiejsze aniżeli połączenie 
wydziałów w większe całości, ze względu na natu-
ralny opór środowiska wydziałowego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Premierze, proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Dziękuję bardzo za to pytanie.
Jestem przeciwny odkładaniu wejścia w życie 

tej reformy, nawet w przypadku jednego, wskaza-
nego przez pana senatora, chociaż bardzo ważnego 
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(senator J. Fedorowicz) w niedzielę będziemy mieli kolejną naradę w gronie 
eksperckim, więc zadam mu pytanie o ten list.

Uniwersytet powinien być wspólnotą tych, którzy 
dążą do prawdy. To nie ulega wątpliwości. Ustawa 
w najmniejszej mierze nie sprzeniewierza się tej idei 
uniwersytetu. Przeciwnie, poprzez nowe zasady do-
tyczące ewaluacji, które kładą nacisk już nie na liczbę 
publikacji, nie na punktozę, tylko na jakość – chcę 
przypomnieć, że chcemy ewaluować nie więcej niż 
4, ale za to najwybitniejsze osiągnięcia – poprzez 
docenienie wymiaru dydaktycznego uczelni i poprzez 
odejście od masowości, co wyraża się np. w nowym 
algorytmie finansowym, wracamy do pierwotnej idei 
uniwersytetu jako płaszczyzny wspólnoty i dialogu 
zmierzającego ku prawdzie.

Jeżeli chodzi o stosunek do ustawy Prawa 
i Sprawiedliwości, to ten stosunek znalazł wyraz 
w nieomal jednomyślnym poparciu ustawy w Sejmie. 
Rzeczywiście pojawiały się tutaj rozmaite stanowi-
ska, rozmaite rozbieżności, ale wypracowaliśmy 
kompromis. Zmiany, o których mówił pan senator 
Wiatr, w odniesieniu do rady uczelni, w ogromnej 
mierze były konsekwencją wątpliwości zgłaszanych 
przez parlamentarzystów, posłów, a także senatorów, 
Prawa i Sprawiedliwości. Wiele innych korekt też zo-
stało wprowadzonych z inicjatywy polityków Prawa 
i Sprawiedliwości.

Myślę, że praca nad tą ustawą jest dobrym przy-
kładem tego, jak powinna wyglądać współpraca 
w obozie rządowym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator chce doprecyzować, czy zadać 

nowe pytanie?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Doprecyzować.)
Doprecyzować.
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Zwracam się do pana ministra. List został wysła-
ny 1,5 miesiąca temu, a pan prof. Górniak, pan prof. 
Edigarian i inni wybitni profesorowie, nie są autorami 
listu, tylko osobami, które popierają zawarte w nim 
argumenty. Informuję.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Jak państwo zapewne zauważyliście, minister-
stwo jest w tej chwili adresatem bardzo wielu listów 
indywidulanych i rozmaitych oświadczeń. Akurat ten 
list umknął mojej uwadze. Na pewno przeanalizuję 
tę sprawę.

proces był nie bardzo, że tak powiem, profesjonalny, 
proszę odpowiedzieć na pytanie, które ukazało się 
w przestrzeni publicznej… Jeszcze 1,5 miesiąca temu 
organizacja Prawo i Sprawiedliwość była przeciwna 
tej ustawie, co można było usłyszeć w wypowiedzi 
profesora i wicemarszałka Terleckiego. Co się stało, 
że udało się to przeprowadzić?

No i ostatnie. Jeżeli pan jest łaskaw używać 
w wypowiedzi jakiegoś argumentu dotyczącego 
nieszczęsnej ustawy o IPN, to ja chcę przypomnieć, 
że myśmy tutaj próbowali niedouczonym humani-
stom, którzy prowadzili tę ustawę, wytłumaczyć, że 
ona nie ma najmniejszego sensu i że wpuszczanie 
Polski w taki obszar, który jest bardzo trudny, nie 
jest właściwe, no ale niestety nikt nas nie posłuchał. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Premierze, proszę bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Dziękuję bardzo za tę serię pytań.
Co do ostatniej kwestii pozwolę sobie nie zgodzić 

się z panem senatorem. Walka o dobre imię Polski 
i Polaków nigdy nie jest rzeczą niepotrzebną, ale 
trzeba dobierać odpowiednie instrumenty. Wydaje 
mi się, że po nowelizacji, po tej ostatniej noweliza-
cji ta ustawa jest instrumentem bardzo skutecznym 
i w związku z tym bardzo przysłuży się Polsce.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, ale mu-
szę, jeżeli wolno… Panie Senatorze, dobre imię Polski 
to jest też mój cel, ale nie można oddawać tego w ręce 
nieprofesjonalnych polityków.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, to już w dyskusji. Proszę nie przerywać, 
pan premier odpowiada. Proszę bardzo.)

Jak rozumiem, w relacjach między obiema izbami 
parlamentu powinny obowiązywać zasady szacunku 
i to, co wychodzi z Sejmu, raczej nie powinno być 
przez państwa senatorów dezawuowane jako przejaw 
braku profesjonalizmu czy braku odpowiedzialności 
i odwrotnie. Ale wydaje mi się, że ta część wypowie-
dzi pana senatora Fedorowicza ma charakter ściśle 
polityczny, a mniej merytoryczny. Odniosę się zatem 
do tych wątków merytorycznych.

Przyznam, że listu dotyczącego studiów mię-
dzyobszarowych nie znam. Z wielką ciekawością 
się z nim zapoznam, zwłaszcza jeżeli jednym z jego 
autorów jest pan prof. Jarosław Górniak, który był 
przewodniczącym Rady Narodowego Kongresu 
Nauki i moim bliskim współpracownikiem. Akurat 
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rantuje jednorazowe wydanie przez rząd obligacji 
Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 miliardów zł 
do podziału między uczelnie publiczne oraz wpro-
wadza algorytm gwarantujący coroczne podnoszenie 
nakładów na naukę w stosunku do PKB. Nie jest to, 
jak państwo zauważyliście, linia bardzo pionowa, no, 
ale takie są w tej chwili możliwości państwa.

Jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników 
Polskiej Akademii Nauk, to nie jest to materia tej 
ustawy. Sprawy Polskiej Akademii Nauk i jej funk-
cjonowania regulowane są osobną ustawą. Wczoraj na 
posiedzeniu komisji, wychodząc naprzeciw poprawce 
zgłoszonej przez pana senator Żaryna, zapowiedzia-
łem, złożyłem takie dżentelmeńskie zobowiązanie, że 
podejmę rozmowy z panem premierem i z resztą rzą-
du na temat możliwości podniesienia wynagrodzeń 
także pracownikom Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj 
takiego postulatu nie mógłbym poprzeć, dlatego że 
nie jest on uzgodniony w ramach rządu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Premierze, ja przejdę do takich może bar-

dziej trywialnych pytań, bardziej technicznych, nie 
będę się odnosił do idei ustawy, bo o tym rozmawia-
liśmy wielokrotnie i wyrażam pełne poparcie dla tej 
idei. Mam 2 pytania techniczne.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, że ustawa zno-
si tzw. minimum kadrowe, czyli nie ma już teraz 
w uczelniach minimum kadrowego, tylko nauczy-
ciele na studiach praktycznych muszą wykonywać 
co najmniej 50% godzin, to nauczyciele zatrudnieni 
na etacie w podstawowym miejscu pracy, a w ogól-
noakademickim – 75% godzin. 

Moje pytanie jest następujące. Czy od 1 paździer-
nika to będzie obowiązywało również tych studen-
tów, którzy już są studentami, którzy podjęli studia 
wcześniej, którzy rozpoczynali studia i studiowali 
w oparciu o starą ustawę? Chodzi o to minimum ka-
drowe. Jak uczelnie mają się do tego odnieść? Czy to 
minimum ma obowiązywać studentów, którzy będą 
kończyć studia w ciągu najbliższych lat, ale zaczynali 
je jeszcze w poprzednim systemie, czy już nie ma 
ich obowiązywać i ma obowiązywać tylko to, co jest 
w nowej ustawie?

I drugie pytanie to też pytanie techniczne, odno-
szące się do tej drugiej ustawy, do przepisów wpro-
wadzających. Otóż tam, jeżeli chodzi o uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora 
habilitowanego, mamy sytuację taką, że jeżeli uczel-
nia miała kategorię C lub nie była kategoryzowana, 
to traci uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Ja mam 4 pytania i proszę o podzielenie mojego 

wystąpienia na 2 części, bo w minutę nie zadam 4 py-
tań, nie zmieszczę się. Prosiłbym o zapisanie.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dobrze.)
2 pierwsze pytania dotyczą finansów i właściwie 

są banalne.
Pierwsze. Środowisko spodziewa się po wypowie-

dziach pana ministra podwyżki uposażeń po wejściu 
w życie przepisów finansowych. Jest mowa o 800 zł 
miesięcznie więcej. Prosiłbym zarówno o potwier-
dzenie, jak i przedstawienie, jak pan premier widzi 
te sprawy finansowe.

Drugie. Były liczne postulaty pracowników PAN, 
w szczególności instytutów badawczych PAN, któ-
rych wkład, jeśli chodzi o różne rankingi i osiągnięcia 
naukowe, jest bardzo istotny, o włączenie ich do sys-
temu finansowania indywidualnego, do tego systemu 
płacowego. Jak ta sprawa wygląda? Jak wyglądają 
perspektywy w zakresie tego słusznego postulatu 
ok. 4 tysięcy osób?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Rzeczywiście ustawa, nad którą będziecie pań-

stwo w najbliższym czasie głosować, przewiduje 
podniesienie wynagrodzeń minimalnych – podkre-
ślam: minimalnych – na uczelniach. W przypadku 
profesorów jest to nieco ponad 1 tysiąc zł, w przy-
padku adiunktów – 860 zł, w przypadku asysten-
tów – 800 zł. W skali zarobków na uczelniach są to 
podwyżki znaczące.

Niezależnie od tego rząd zapowiedział, że w przy-
szłym roku będziemy chcieli generalnie podnieść wy-
nagrodzenia wszystkich pracowników uczelni. O ile? 
To będzie zależało i od wyników gospodarczych, i od 
zaangażowania, również państwa senatorów, o które 
gorąco proszę. Proszę o wsparcie moich starań o to, 
żeby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce 
rosły w jak najszybszym tempie.

Na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o rozstrzygnię-
cia ściśle ustawowe? Ustawa gwarantuje podwyżki 
wynagrodzeń minimalnych, o których wspomniałem, 
gwarantuje w przyszłym roku wzrost nakładów na 
naukę i szkolnictwo wyższe o 700 milionów zł, gwa-
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(senator A. Misiołek) naukowe są poddawane tej ewaluacji, kategoryzacja 
odzwierciedla poziom badań w danej dyscyplinie 
i dlatego chcemy powiązać te uprawnienia do nada-
wania doktoratów czy habilitacji z poziomem repre-
zentowanym przez daną jednostkę w tej dyscyplinie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Premierze! 2 krótkie py-

tania. Nim je zadam, pragnę podziękować nie tylko 
za ustawę, na którą środowisko długo czekało, ale 
też za tryb jej wprowadzenia, bo warto podnieść, że 
cały cykl konsultacji objął faktycznie szkolnictwo 
wyższe, studentów i każdy mógł w ramach tego się 
wypowiedzieć.

Pytania będą dość szczegółowe. Jedno dotyczy 
art. 265, tj. ewaluacji jakości działalności naukowej. 
Pytano mnie w moim środowisku o kwestie wydaw-
nictw, które będą wydawały publikacje naukowe. 
Czy ta regulacja, szczególnie ust. 9, w połączeniu 
z kolejnym artykułem, jednak nie ograniczy wol-
ności nauki jako takiej? Bo w tej chwili podstawą 
wydawania monografii jest recenzja przedstawiona 
przez samodzielnego pracownika naukowego. To po-
wodowało, że osoba, która np. nie mogła wydawać 
w swoim uniwersytecie czy w swojej uczelni wyższej, 
mogła wydawać na zewnątrz. Czy, Panie Premierze, 
nie dojdzie tu do ograniczenia tej wolności, bo prze-
cież mogą być… Bo ja rozumiem, że w tym wykazie 
wydawnictw, o którym się mówi w ustawie, będą 
głównie jednostki akademickie, uniwersytety, uczel-
nie wyższe, akademie jako te, które kreują w głównej 
mierze… Ale czy tym zapisem jak gdyby nie wylewa-
my dziecka z kąpielą i nie powodujemy znaczącego 
ograniczenia możliwości wydawniczych środowiska 
naukowego? Chciałbym, żeby pan premier do tego 
się odniósł.

A drugie pytanie może troszeczkę poza ustawą, 
ale dotyczące wykazu dyscyplin naukowych. Jest to 
związane z tym, że w tym wykazie, w tych poszcze-
gólnych projektach dyscypliny raz się pojawiają, raz 
znikają. Ja miałem takie spotkanie ze środowiskiem 
naukowym geodetów i kartografów… Ja nie jestem 
geodetą ani kartografem, więc nie lobbuję za swoim 
środowiskiem naukowym, ale zapytam, ponieważ 
oni zwracali uwagę, że przy wąskiej liczbie geodetów 
i kartografów w naszym kraju ta dyscyplina, która 
wypada… może to spowodować znaczące zubożenie 
grupy kształcącej się w tych dziedzinach, tak potrzeb-
nej dla gospodarki, dla rozwoju przestrzennego… 
Gdyby pan premier był łaskaw również do tego się 
odnieść… Chociaż to oczywiście jest już materia po-

habilitowanego z dniem 1 października, czyli z dniem 
wejścia w życie ustawy, mimo że uzyskała te upraw-
nienia wcześniej, na podstawie tych przepisów, które 
obowiązywały. 

Czy nie byłoby bardziej sprawiedliwe wydłużenie 
tego okresu i pozwolenie tym uczelniom na zacho-
wanie tych uprawnień, oczywiście do czasu poddania 
się nowej kategoryzacji? Jeżeli uzyskają minimum 
kategorię B+, to nadal będą miały te uprawnienia, 
jeśli nie, to je utracą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Dziękuję bardzo.
Tak, minima kadrowe będą zlikwidowane od 

1 października. To dotyczy również tych kierunków 
studiów czy tych roczników studentów, które rozpo-
częły studia przed planowanym wejściem w życie 
ustawy.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to ja jestem nawet 
większym rygorystą niż projekty ustawy. Ja uważam, 
że jednostki z kategorią C nie powinny mieć także 
uprawnień do nadawania stopnia doktora, dlatego że 
posiadanie kategorii C jest dowodem rażąco niskie-
go poziomu badań naukowych w danej jednostce. 
W związku z tym jest dyskusyjne, czy jednostka, 
która sama nie potrafi prowadzić badań na pozio-
mie przyzwoitym, jest w stanie promować doktorów 
na przyzwoitym poziomie. W ramach konsultacji ze 
środowiskiem akademickim uznaliśmy, że tak ry-
gorystyczne podejście jak to, które ja reprezentuję, 
jest podejściem może nadmiernie rygorystycznym, 
dyskusyjnym, ale w środowisku akademickim wła-
ściwie nie ma wątpliwości co do tego, że jeżeli jakaś 
jednostka ma kategorię C, to nie powinna nadawać 
habilitacji, bo to już jest bardzo rażąca dysproporcja. 
Chcę zresztą przypomnieć to, o czym pan senator 
Wiatr już wspomniał: dzisiaj, żeby mieć uprawnienie 
do nadawania stopni naukowych, czy doktoratu, czy 
habilitacji, trzeba spełniać przede wszystkim kryte-
ria ilościowe, czyli mieć odpowiednią liczbę samo-
dzielnych pracowników naukowych zatrudnionych 
na pierwszym etacie. To nie jest, jak można łatwo 
zaobserwować, najwłaściwsze kryterium, powin-
niśmy je zastąpić kryteriami jakościowymi. Długo 
dyskutowaliśmy ze środowiskiem akademickim, jakie 
powinny być te kryteria jakościowe, i zdecydowanie 
przeważył pogląd, że powinny to być kategorie, ka-
tegorie naukowe. Raz na 4 lata uczelnie czy instytuty 
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(senator R. Majer) wię – aby, tak jak to się dzieje w większości krajów 
świata, archeologia i historia były traktowane jako 
wspólna nauka, to znaczy jako tzw. nauki historycz-
ne. Takie rozwiązanie funkcjonuje, jak powiedzia-
łem, w wielu krajach, ale nie oznacza to, że w tych 
krajach nie ma badań archeologicznych. To oznacza 
tylko tyle, że badania archeologiczne traktowane są 
jako część szerszej dyscypliny naukowej, czyli nauk 
historycznych. Aczkolwiek w tej sprawie – to żeby 
rozwiać wszelkie wątpliwości – ja sam opowiadam 
się za odrębnością tych dyscyplin ze względu na od-
mienność metod badawczych archeologicznych. To są 
coraz częściej metody wywodzące się z nauk ścisłych, 
eksperymentalnych – metody biologiczne, chemiczne, 
a nawet astronomiczne. Tak więc wydaje mi się, że ta 
odrębność od historii jest bardzo wyraźna.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Panie Marszałku…
(Głos z sali: Chyba karta nie działa…)
(Senator Waldemar Sługocki: Wyjmij i włóż jesz-

cze raz.)
Już, tak.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wczoraj 

w czasie posiedzenia komisji nie usłyszałem odpo-
wiedzi na moje pytania i wątpliwości, więc powtórzę 
je dzisiaj.

Pierwsza sprawa związana jest art. 34 ust. 5, który 
wprowadza listę przykładowych nazw, typów jedno-
stek organizacyjnych uczelni. Ponieważ w kolejnym 
artykule jest powiedziane, że uczelnię zawodową 
tworzy minister poprzez rozporządzenie, zakładam, 
że pan premier ma wyobrażenie o definicjach tych 
pojęć i wie, co to jest np. kolegium.

Druga sprawa, też w kontekście wczorajszych 
pytań. Co to za studia MBA, które są wymienione 
w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwo-
wym? W tych zasadach jest powiedziane, że stosowne 
uprawnienia posiada osoba, która ukończyła studia 
Master of Business Administration. Wiemy, że są 
instytucje, które nie są uczelniami wyższymi, ale 
takie dyplomy wydają. Jak pan premier rozumie to 
określenie?

I trzecie pytanie w tej serii. Potem jeszcze po-
proszę o głos. Czy programy podwójnego dyplomu 
mieszczą się w art. 60, który mówi o studiach wspól-
nych? Funkcjonują na rynku, w uczelniach wyższych, 
2 rodzaje programów realizowanych wraz z uczel-
niami zagranicznymi. Nazywa się to albo dyplomem 
podwójnym, jeśli student dostaje 2 dyplomy, albo pro-
gramem wielokrotnego… Inaczej. Chodzi o dyplom 

zaustawowa i związana z rozporządzeniem, które pan 
premier będzie wydawał. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Dziękuję bardzo.
Przede wszystkim dziękuję panu senatorowi za 

docenienie trybu prac nad tą ustawą. On rzeczywiście 
jest unikatowy po 1989 r. i nawet Komisja Europejska, 
która niekoniecznie we wszystkich sprawach jest bar-
dzo przychylna naszemu rządowi, akurat tryb prac 
nad tą ustawą stawia innym państwom unijnym za 
wzór do naśladowania.

Jeżeli chodzi o listę wydawnictw, to rzeczywiście 
chcemy wprowadzić taką listę po to, żeby wyelimi-
nować te wydawnictwa zwane w literaturze fachowej 
wydawnictwami drapieżnymi czy, mówiąc potocznie, 
maszyny drukarskie w garażu u szwagra. A nieste-
ty część monografii jest publikowana właśnie w ten 
sposób. Chcę powiedzieć, że lista będzie maksymal-
nie inkluzywna, czyli z definicji będzie obejmować 
wszystkie wydawnictwa akademickie – pan senator 
słusznie to antycypuje – ale też będzie obejmować 
setki wydawnictw nieakademickich, zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych, tylko takich, które sto-
sują się do tzw. kodeksu etycznego COPE, kodeksu 
etycznego wydawców, określającego np. to, że książki 
w tych wydawnictwach są recenzowane. Dlatego nie 
widzimy tutaj najmniejszego zagrożenia dla wolności 
badań, nie widzimy też zagrożenia, które niektórzy 
podnoszą, że nastąpi wzrost cen publikacji monografii 
naukowych. Skoro ta lista będzie obejmowała kilkaset 
wydawnictw polskich i kilkaset wydawnictw zagra-
nicznych, to tutaj nie ma żadnego ryzyka wzrostu cen.

Jeżeli chodzi o wykaz dyscyplin, to przede 
wszystkim chciałbym powiedzieć, że żaden z wy-
kazów, żadna z list funkcjonujących w obiegu nie 
jest autoryzowana przez ministerstwo. To są listy 
przygotowywane przez różne części środowiska 
akademickiego. Czasami przez ten zespół, o którym 
mówiłem, wyłoniony przez kilka czołowych orga-
nizacji skupiających świat akademicki, a czasami to 
są propozycje oddolne poszczególnych naukowców. 
Nie potrafię powiedzieć, jaka jest przyszłość geodezji 
i kartografii, ale chcę uspokoić… Proszę państwa, 
likwidacja jakiejś dyscypliny jako osobnej dyscypliny 
nie oznacza, że zniknie dany obszar badawczy, bo 
oczywiście nadal będą prowadzone badania. Były 
postulaty – za nimi się nie opowiadam, od razu mó-
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(senator M. Rocki) Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wiem, że pan za chwilę będzie 

się powtarzał albo już musi pan powtarzać się w od-
powiedziach. Nie chciałbym wchodzić w tę niedobrą 
tradycję, ale do niektórych wątków trzeba jednak wra-
cać. Mówimy tu sobie w gronie senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości także o tym, że ta ustawa ma na 
pewno jedną cechę. Mianowicie nie jesteśmy w stanie 
odkryć do końca jej skutków, skutków, które się po-
jawią. To może wyjść i na dobre, i na złe. Wynika to 
nie tylko z lektury ustawy, ale i z tych głosów, które 
do pana trafiają, także z głosów środowisk humani-
stycznych. W związku z tym, że taka jest, można 
powiedzieć, ogólna refleksja czy opinia na temat tejże 
ustawy, to mam pewne pytania.

Pierwsze pytanie. Zadeklarował pan, że w stycz-
niu – to nie znaczy, że koniecznie w styczniu – bę-
dzie pan gotów do zweryfikowania tego, co się stanie 
w związku z wejściem tej ustawy w życie. Czy potrafi 
pan, jako minister, powiedzieć nam dzisiaj, bazując 
na konkretnych przykładach, bo oczywiście każdy 
przykład będzie rodził inne konsekwencje w chrono-
logii zdarzeń… Jak panu się wydaje, w jakim tempie 
przypuszczalnie odkryjemy te skutki ustawy, które 
dzisiaj jawią się jako pewnego rodzaju wątpliwości?

A teraz pytania szczegółowe do tego ogólnego 
pytania. Chcę wrócić i do wypowiedzi pana sena-
tora Kleiny, i do licznych wypowiedzi związanych 
z humanistyką.

Co do pytania pana senatora Kleiny, które po-
pieram, popieram też ewidentnie tę wątpliwość… 
Mianowicie czy przewiduje pan taką możliwość, by 
nie podchodzić dogmatycznie do tej liczby 13 osób, 
studentów na pracownika, a także nie wiązać tzw. 
uczelni regionalnych tylko i wyłącznie z de facto do-
datkowym źródłem finansowania, jakim jest ścież-
ka grantowa? W konsekwencji ma ona powodować, 
przynosić słuszny skutek, to znaczy, że tak powiem, 
podnosić samą kadrę. To wszystko jest wewnętrz-
nie logiczne, tylko ma jedną zasadniczą, no, nie tyle 
wadę, co cechę – taką, że ociera się o dogmatyzm. 
A jak wiadomo, dogmatyzm ma to do siebie, że jak 
ktoś za bardzo się przyczepi, to może, nieświadom 
tego, porobić strasznie dużo błędów. 

Czy w związku z tym w przypadku tychże właśnie 
tzw. uczelni regionalnych widzi pan taki czas, taki 
okres, w którym dałoby się zanalizować te pozytywne 
skutki, które zakładała ustawa, a których jednak nie 
osiągnęła właśnie dlatego, że przyjęte w tym przy-
padku narzędzia, np. grantowe, nie zdały egzaminu? 

Drugi przykład dotyczący humanistyki to jest to, 
o czym wspominał pan senator Majer, ale nie do końca 
wyłapałem, jeśli chodzi o główny ton odpowiedzi… 
Mianowicie ta lista wydawnictw uczelnianych jest 

podwójny, czyli sygnowany przez 2 uczelnie, albo 
o dyplom wielokrotny, który… Nie, jeszcze raz, po-
myliłem. Jest odwrotnie: dyplom podwójny oznacza, 
że dostaje się ich 2, a dyplom wielokrotny oznacza, 
że jest na nim kilka nazw uczelni, które uczestniczą 
w takim konsorcjum… W tym przepisie mówi się 
precyzyjnie i w liczbie pojedynczej, że studia wspólne 
prowadzi uczelnia m.in. z zagraniczną uczelnią. 

Czy można to rozumieć w liczbie mnogiej, tzn. 
że chodzi o uczelnie, które tworzą takie konsorcjum? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, lista typów jednostek organiza-

cyjnych znalazła się w ostatecznej wersji projektu 
ustawy na skutek zgłaszanych wątpliwości czy też 
nieporozumień, o których wspomniałem, nieporo-
zumień, jakoby ustawa przymusowo likwidowała 
wydziały. Żeby rozwiać te wątpliwości, podaliśmy 
przykłady typów jednostek organizacyjnych, w tym 
wydziały, kolegia itd. Nie zamierzamy definiować 
w sposób ustawowy, na czym polegają poszczególne 
typy. Po pierwsze, uważamy, że należy tu odnieść się 
do pewnej tradycji, nie wszystko bowiem trzeba re-
gulować prawnie. Wydaje mi się, że wielką słabością 
polskiego systemu legislacyjnego jest to, że zbyt duży 
obszar spraw chcemy objąć bardzo szczegółowymi 
regulacjami. Po drugie, nie chcemy tu też ograniczać 
autonomii.

Jeśli chodzi o kwestię podwójnego dyplomu, to 
uważam, że może to również dotyczyć wielu uczelni.

Przyznam się, że nie potrafię odpowiedzieć na 
pytanie o studia MBA. Na to pytanie – pan senator 
pozwoli – odpowiem pisemnie, bo jest ono, że tak 
powiem, specjalistyczne. Nie wiem zresztą – patrzę 
na moich współpracowników – czy to w ogóle jest 
regulowane. Materią ustawową nie jest, dlatego że… 
No, odpowiadam teraz – proszę mi na to pozwolić – 
nie jako minister, tylko jako osoba starająca się myśleć 
w sposób samodzielny. Wydaje mi się, że studia MBA 
są typowym przykładem studiów podyplomowych 
i w związku z tym nie są przez tę ustawę regulowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.
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(senator J. Żaryn) leżnie od tego, czy uczelnia była w stanie zapewnić 
odpowiednie warunki do kształcenia na wysokim 
poziomie. Jak państwo wiecie, najlepsze polskie 
uczelnie, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet 
Jagielloński, w pewnym okresie przekroczyły liczbę 
50 tysięcy studentów. Teraz mają po czterdzieści kilka 
tysięcy studentów. Najlepsze uczelnie świata mają 
zazwyczaj nie więcej niż 20 tysięcy.

Akurat przez przypadek spojrzałem na pana se-
natora Rockiego. 

Powiem, że przykładem patologii – nie waham 
się użyć tego słowa – związanych z poprzednim spo-
sobem finansowania było to, co działo się na uczel-
niach ekonomicznych, które były najbardziej masowe. 
W związku z tym niestety poziom kształcenia uległ 
tam największej dewastacji, ale z jednym chlubnym 
wyjątkiem. Tym chlubnym wyjątkiem była Szkoła 
Główna Handlowa, która od początku trzymała się 
zasady, że ma kształcić elitarnie, w związku z czym 
w poprzednim systemie finansowym traciła na tym 
finansowo. Dzisiaj tego typu elitarne uczelnie – czy 
to SGH, czy to np. jezuickie Ignatianum w Krakowie 
– zyskują. 

Zaobserwowaliśmy, że po wejściu w życie 
w 2017 r. algorytmu w ubiegłorocznej rekrutacji po 
raz pierwszy od wielu lat wzrósł nabór na wielu akade-
mickich uczelniach regionalnych, np. na Politechnice 
Koszalińskiej. Z czego to wynika? Z tego, że sąsiednie 
duże uczelnie przestały za wszelką cenę wysysać 
studentów z tych mniejszych ośrodków.

Najwłaściwszym sposobem rozwoju uczelni regio-
nalnych jest moim zdaniem to, na co wskazywał pan 
minister, pan senator Bobko, czyli programy rozwoju 
adresowane do poszczególnych uczelni. Podzielam 
argument, że dla polskości Szczecina bardzo ważny 
jest rozwój Uniwersytetu Szczecińskiego, tylko że 
w imię tego rozwoju nie powinniśmy doprowadzić do 
zaniżenia poziomu wymagań – i to dotyczy wszyst-
kich uczelni w Polsce – niezbędnych do tego, żeby 
móc nadawać doktoraty czy habilitacje. Zamiast tego 
powinniśmy kierować środki rozwojowe punktowo, 
do uczelni, które mają istotne znaczenie regionalne, 
a w tym przypadku nawet ogólnonarodowe – mam 
na myśli całą ścianę zachodnią – na co pan senator 
Żaryn wielokrotnie zwracał uwagę. Powtarzam: pro-
gramy rozwojowe. Gdyby znalazło się w budżecie 
dodatkowe 100 milionów zł na rozwój Uniwersytetu 
Szczecińskiego, byłby to właściwy instrument dba-
łości o polskość Ziem Odzyskanych.

Oczywiście, jest tak, jak powiedział pan sena-
tor Żaryn. W przypadku tak dużych przekrojowych 
reform ich dalekosiężne skutki są trudne do prze-
widzenia, zwłaszcza że ta ustawa zdecydowanie 
poszerza autonomię uczelni, a zatem bardzo dużo 
będzie zależało od tego, jak poszczególne uczelnie 
będą tę poszerzoną przestrzeń wolności wykorzysty-

oczywiście listą – można powiedzieć – trwałą i ona 
nie podlega tutaj specjalnej dyskusji. Ta lista wy-
dawnictw, szczególnie uczelnianych – jak rozumiem 
– będzie traktowana porównywalnie z listą filadelfij-
ską czy jakąkolwiek inną, jakkolwiek ją nazwiemy. 
Jednak – jak pan wie, Panie Ministrze – w przy-
padku humanistyki mamy do czynienia z pięknym 
słowem „tradycja”, z tradycją polegającą na tym, że 
są wykwalifikowane wydawnictwa, przede wszyst-
kim wydawnictwa takie, jak w Warszawie Neriton, 
DiG i LTW czy poznański Zysk – lista może być 
bardzo duża, można mnożyć nazwy – które stały się 
ewidentnie wzorcowymi wydawnictwami, bardzo 
dobrze prezentującymi się, jeśli chodzi o dorobek 
i poziom prac naukowych. Czy tego typu wydaw-
nictwa – i kto będzie o tym decydował? – znajdą się 
na tychże listach? Nie ma powodu, żeby naukowcy 
odchodzili od pewnych dobrych zwyczajów, czyli 
także kontaktowania się z wydawnictwami, które 
gwarantują poziom oprawy redakcyjnej, całego tego 
wydawniczego oprzyrządowania.

To na razie tyle, ale chciałbym jeszcze się zapisać 
na drugą porcję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Może się pan senator zapisać. Już jest zapisany.
Proszę bardzo, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od końca. O tym, jakie wydawnictwo znaj-

dzie się na tej liście, będzie rozstrzygał zespół eks-
pertów, jednak – o ile mogę antycypować to rozstrzy-
gnięcie – oczywiście wszystkie wymienione przez 
pana senatora wydawnictwa znajdą się na tej liście, 
bo tak jak powiedziałem, ta lista ma mieć charakter 
maksymalnie inkluzywny. Chcemy eliminować tylko 
te pseudowydawnictwa, które za pieniądze publiku-
ją książki niepoddane jakiemukolwiek opracowaniu 
naukowemu.

Podzielam troskę pana senatora czy wcześniej 
pana senatora Kleiny o przyszłość uczelni regional-
nych. One z wielu powodów są ważne. Zaraz podam 
przykład. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, bo pan se-
nator wspomniał o tym współczynniku, o relacji licz-
by studentów do liczby pracowników naukowych, nie 
więcej niż 13:1… To akurat jest rozwiązanie korzystne 
dla uczelni regionalnych, dlatego że w przypadku 
poprzedniego algorytmu tym największym uczelniom 
opłacało się – w sensie dosłownym – przyjmować jak 
najwięcej studentów, niezależnie od poziomu, nieza-
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(minister J. Gowin) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Przepraszam, w takim razie źle zrozumiałem wy-
powiedź pana senatora. Chcę powiedzieć, że ubo-
lewam nad tym, że w ramach budowania pewnego 
kompromisu, także politycznego, wprowadziliśmy do 
ustawy modyfikację pozwalającą uczelniom wybierać 
większość członków rady spośród grona pracowni-
ków uczelni. Uważam, że te rady dużo lepiej sprawdzą 
się na tych uczelniach, które wykorzystają też możli-
wość ustawową, żeby większość była spoza rady. Jeśli 
chodzi o to, kto powinien się znaleźć w tej radzie, to 
tutaj decyzja jest pozostawiona mądrości wspólnoty 
akademickiej. Tzn. generalnie rzecz biorąc, pisaliśmy 
tę ustawę przy założeniu, że mamy zaufanie do świata 
akademickiego, zaufanie, jeśli chodzi o mądrość tego 
świata. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na uczelniach 
technicznych wśród członków rady nie było przedsta-
wicieli biznesu. Jestem przekonany, że na wszystkich 
uczelniach technicznych, ale także na większości po-
zostałych uczelni takie osoby się znajdą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Jeżeli będzie robiona lista w odniesieniu do uni-

wersytetów na tzw. Ziemiach Odzyskanych, to proszę 
dopisać Wrocław.

Ja nie podzielam takiego optymizmu, o któ-
rym mówił senator Fedorowicz, że uniwersytety 
są wspólnotą rozmowy. Ja mam wrażenie, że uni-
wersytety stały się przestrzenią autonomii wydzia-
łów. I w tym znaczeniu trochę takie wymuszenie 
na uniwersytetach przeprowadzenia zmian struk-
turalnych być może przyspieszałoby proces, jeśli 
chodzi o elementy autonaprawy. Ale rozumiem, 
że w wyniku rozmów… Czy zgodzi się pan, Panie 
Premierze, z taką teorią, że pan wprowadza tego 
typu modyfikacje, że – używając języka sporto-
wego – mówi pan: możecie się przygotowywać 
do zawodów jak chcecie, ale ja wyznaczam metę 
i będę za jakiś czas mierzył wam czas? Do tej pory 
było tak, że wszyscy mogli się przygotowywać jak 
chcą, nie było wiadomo, gdzie jest meta, i mówi-
liśmy, że liczy się udział, tak jak np. w przypadku 
Gwinei Równikowej traktuje się jej udział w olim-
piadzie. Czy to jest tego typu zmiana, czyli że tak 
naprawdę oczekuje pan jednak efektów nie natych-
miastowych, tylko takich, które będą odwleczone 
w czasie, które zostaną osiągnięte przy zachowaniu 
daleko idącej autonomii, niewywracaniu jak gdyby 
stolika?

wać – czy będą wykorzystywać ją do tego, żeby się 
rozwijać, czy przeciwnie. No, może być też tak, że 
zabetonują rozwiązania, które są przyczyną stagna-
cji. Dlatego ministerstwo planuje ciągły monitoring. 
Będziemy wychwytywali nie tylko takie ewidentne 
błędy – mam nadzieję, że nieobecne w tej ustawie, ale 
zawsze możliwe – jak brak przecinka w kluczowym 
miejscu. Będziemy też obserwowali, w jaki sposób 
uczelnie wykorzystują te nowe instrumenty, tę po-
szerzoną przestrzeń autonomii, jaką jest ich strategia 
przystosowania się – czy to jest strategia stagnacyj-
na, czy strategia prorozwojowa – no i w zależności 
od tego będziemy wprowadzać modyfikacje, także 
w tej perspektywie czasowej, o której powiedział 
pan senator Żaryn.

Generalnie chcę powiedzieć, że jako konserwa-
tysta starałem się, żeby ta ustawa wyrastała z pew-
nej filozofii państwa. To jest filozofia, która kładzie 
nacisk na ciągłość. Po pierwsze, ta ustawa podtrzy-
muje wszystkie rozwiązania, które sprawdziły się 
w przeszłości, wszystkie rozwiązania, które są obecne 
w aktualnie obowiązujących 4 ustawach. Po drugie, 
zależało mi na tym, żeby nowa ustawa powstawała 
w dialogu i rzeczywiście taki dialog był, zresztą bez-
precedensowo szeroki. Po trzecie, zależało mi na tym, 
żeby zmiany miały charakter ewolucyjny, dlatego 
ostatni etap wprowadzania w życie ustawy, o której 
dzisiaj dyskutujemy, przypada na rok 2026. A więc 
na 8 lat rozpisaliśmy wchodzenie w życie tej ustawy. 
No a na końcu to oczywiście musi być reforma głę-
boka, nie w myśl zasady z „Geparda” di Lampedusy 
– zasady, że dużo się musi zmienić, żeby wszystko 
pozostało bez zmian. Zmieniamy możliwie mało, ale 
tak, żeby to, co istotne, się rozwijało. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, pamiętam swoje wystąpienie na 

posiedzeniu komisji nauki i podtrzymuję je w całej 
rozciągłości. Nadal będę mówił o tym, że cieszę się, 
że nauka zapuka do gospodarki narodowej. Moje py-
tanie szło wszakże w innym kierunku. Brakowało mi, 
Panie Premierze, w naszej dyskusji, która miała miej-
sce na posiedzeniu komisji nauki… Precyzyjnie mó-
wiąc, brakowało mi tego, żeby w tym zapisie o 50% 
określić, że gdy uczelnia ma charakter techniczny, 
powinien być przedstawiciel gospodarki narodowej. 
O to mi chodziło, Panie Premierze.
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(senator J. Obremski) właściwie organizmu. To ułatwia i prowadzenie 
dialogu, i prowadzenie badań naukowych, i kształ-
cenie interdyscyplinarne, i kształcenie korzystne 
dla studentów, zwłaszcza tych zdolnych.

Czy każdy powinien kończyć studia? No, m.in. 
po to wprowadziliśmy ten nowy algorytm, żeby 
zachęcić uczelnie aspirujące do miana uczelni ba-
dawczych, czyli elitarnych, do dużo staranniejsze-
go odsiewu. I to się, proszę państwa, już dokonuje. 
Ja nie będę mówił, o którą konkretnie uczelnię 
chodzi, ale powiedziałem, że ta optymalna propor-
cja to jest 1:13, a na tym uniwersytecie, położonym 
w jednym z głównych ośrodków akademickich 
Polski, w momencie wchodzenia w życia tego 
nowego algorytmu proporcje na kierunku prawo 
wynosiły 1:40, a na kierunku pedagogika, gdzie 
powinniśmy kształcić z wyjątkową starannością, 
bo kształcimy przyszłych nauczycieli, a więc tych, 
którzy są odpowiedzialni za formację intelektu-
alną, duchową, za wychowanie młodego pokole-
nia – 1:55. No, teraz za taką rażąco niską jakość 
uczelnie są karane w sposób najbardziej skutecz-
ny, czyli finansowo. Dawnej się to opłacało, teraz 
się to nie opłaca.

Z drugiej strony to nie jest, proszę państwa, 
tak, że ministerstwo będzie wskazywało… bądź 
zakazywało studiowania na jakimkolwiek kierun-
ku. To jest autonomiczna decyzja uczelni, czy chce 
kształcić więcej np. właśnie informatyków albo 
robotyków, czy humanistów, przedstawicieli nauk 
społecznych itd. I uważam, że tutaj powinny być 
autonomiczne strategie rozwojowe w poszczegól-
nych uczelniach. Niemniej jednak ustawa daje jedną 
możliwość ministrowi. Nie mnie, tak naprawdę 
moim następcom. W przypadku otwierania nowych 
kierunków na uczelniach publicznych, czyli tam, 
gdzie kształcenie jest finansowane z pieniędzy ogó-
łu obywateli, minister będzie mógł odmówić zgody 
na uruchomienie takiego kierunku, jeżeli będą to 
uzasadniały ważne względy społeczne bądź gospo-
darcze. No, mówiąc krótko, proszę państwa, nie 
ma żadnego powodu, żeby na kolejnych uczelniach 
otwierać pedagogikę – a ciągle to jest najczęściej 
uruchamiany kierunek w Polsce. Mamy najwięcej 
studentów pedagogiki i ciągle powstają nowe kie-
runki. Czy to ma jakikolwiek sens? Musimy sobie 
wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. Ja uważam, 
że na uczelniach elitarnych, tych, które kształcą 
na wysokim poziomie, może warto uruchamiać 
pedagogikę. Ale na uczelniach, które nie reprezen-
tują wysokiego poziomu naukowego, otwieranie 
kolejnych kierunków nauczycielskich jest moim 
zdaniem sprzeczne z interesem społecznym i do-
brem Polaków.

I chcę stanowczo zdementować tę teorię spi-
skową dotyczącą Polskiej Akademii Nauk. Ja od 

Drugie pytanie dotyczy przedmiotów humani-
stycznych. Czy ta ustawa w dłuższej perspekty-
wie będzie oznaczać skasowanie czy ograniczenie 
tej możliwości, która w Polsce funkcjonowała – 
uważam, że wyrządziła ona więcej krzywdy niż 
przyniosła pożytku – że właściwie każdy, kto zdał 
maturę, mógł studiować historię sztuki czy zarzą-
dzanie i marketing? Jak wygląda sytuacja pod tym 
względem w innych krajach? Czy ta powszechność 
studiowania tego, czego się chce, jest tak daleko 
idąca jak wtedy, kiedy mieliśmy z tym do czynienia 
w Polsce?

I trzecie pytanie, które jestem zobowiązany za-
dać, bo się zobowiązałem do tego względem pra-
cowników Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o to, 
żeby pan ewentualnie zaprzeczył tezie, że podwyżka 
dla pracowników wyższych uczelni, a nie podwyż-
ka dla, jeszcze na razie, pracowników PAN, była 
ukrytym spiskiem polegającym na tym, żeby dre-
naż spowodował przechodzenie tych pracowników 
na uniwersytety i politechniki, i że miało to zabić 
funkcjonowanie PAN?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Dziękuję bardzo.
Po pierwsze, jeżeli pan senator udzieli mi swojej 

licencji, to będę się posługiwał tą metaforą sporto-
wą, żeby oddać ducha tej ustawy, bo rzeczywiście 
dokładnie o to chodzi. My mówimy: jest pewien 
cel, jest pewna droga do przebycia, jest pewna prze-
strzeń do pokonania. Jaką drogą ją pokonacie? To 
już zależy od poszczególnych uczelni. Nie musi 
być tak, że ustawa wszystko odgórnie narzuca, 
np. strukturę. Ważne jest, żeby ten cel osiągnąć 
w określonym czasie. Czyli duch tej ustawy z jednej 
strony jest duchem zdecydowanie projakościowym, 
a z drugiej strony kładącym nacisk na wolność 
tego świata akademickiego. Nawiasem mówiąc, 
bardzo trafnie pan senator zauważył i odniósł się 
do jednego ze schorzeń tego świata. Ta przestrzeń 
dialogu na różne sposoby się kurczy, czasami też 
pod wpływem jakichś nacisków ideologicznych 
i to niewychodzących bynajmniej ze strony rządu. 
Natomiast, generalnie rzecz biorąc, chcę powie-
dzieć, że staraliśmy się w tej ustawie odejść od 
koncepcji uczelni jako luźnej federacji wydzia-
łów na rzecz jednego organicznego tworu, jednego 
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(minister J. Gowin) tora Wiatra. Uniwersytety regionalne nie mają tych 
atrybutów, które pozwoliłem sobie w tej metaforze 
wymienić.

Panie Premierze, obawiam się – i to podniósł pan 
senator Wiatr – że próba zadekretowania, bezreflek-
syjnego zadekretowania wzrostu konkurencyjno-
ści polskiej nauki i oparcie jej na określonej liczbie 
uczelni może w dużej mierze zakończyć się fiaskiem, 
pan senator Wiatr użył sformułowania „rozleniwie-
nie”. Też się tego boję. Myślę, że jednak powinniśmy 
pozostawić tu sporo miejsca na budowanie z jednej 
strony konkurencji, ale z drugiej strony relacji nauki 
z otoczeniem, czyli też z przedsiębiorczością. Jest 
pytanie o to, na ile polska gospodarka powinna wpły-
wać na budowanie konkurencyjności polskiej nauki 
w niektórych obszarach, bo zauważył pan także, za 
to dziękuję, Panie Premierze, mój głos w kontekście 
polskiej humanistyki.

Mówił pan, co mnie cieszyło, bo to świadczy 
o kompleksowym postrzeganiu przez pana pro-
blemu polskiej nauki, o strategii odpowiedzial-
nego rozwoju, ale myślę, Panie Premierze, że nie 
zabrakło determinacji panu, bo o tym pan mówi 
w swoich wystąpieniach, ale zabrakło determinacji 
i zrozumienia złożoności tego problemu u większo-
ści parlamentarnej. Myślę, że skoro przygotowuje 
pan tak złożoną i gruntowną ustawę, to, nawią-
zując do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, 
z którą naturalnie można się zgadzać lub nie, ale 
która podnosi wiele kwestii związanych z budo-
waniem konkurencyjności polskiej gospodarki… 
Nie wyobrażam sobie, Panie Premierze, budowania 
konkurencyjności polskiej gospodarki bez zwięk-
szenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. 
No, 0,44% PKB na naukę to nie jest… Ja wiem, 
że pan podniósł, ale opisuję rzeczywistość, po-
kazuję, jak ona wygląda dzisiaj, i to nie pan jest 
temu winien, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, 
chcę też być uczciwy w tych pytaniach, które for-
mułuję. Tak więc pytanie jest następujące. Skoro 
mamy Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, to 
w mojej ocenie powinien się tam znaleźć twardy 
zapis, i nie tylko tam, być może też w tej ustawie, 
który uzależniałby rozwój polskiej nauki czy wią-
zał rozwój polskiej nauki z transferem środków 
z budżetu państwa. W najlepszym przypadku pan 
mówi o 1% PKB. Plasuje to nas, mimo że jest to 
szczytny cel w stosunku do tego, co mamy, wciąż 
na szarym końcu wśród państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Nie da się zbudować świado-
mego społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki 
bez większych nakładów na polską naukę. Myślę, 
że to jest ważny element, który powinniśmy po-
nad podziałami, tak jak pan mówi… Powinniśmy 
zmobilizować się, podjąć odpowiedzialną decyzję 
i zwiększyć nakłady na naukę.

początku mówiłem w licznych moich kontaktach 
ze środowiskiem Polskiej Akademii Nauk, że mi-
nisterstwo nie zamierza narzucać odgórnie kie-
runków reformy PAN. Czekamy na wynik debaty, 
która się toczy w środowisku PAN-owskim. I ge-
neralnie wszyscy naukowcy z Polskiej Akademii 
Nauk mają świadomość, że obecna formuła jest 
anachroniczna. Różnią się jednak, i to bardzo głę-
boko, co do poglądów na temat kierunku koniecz-
nych reform. Mniej więcej połowa uważa, że na 
bazie Polskiej Akademii Nauk powinien powstać 
nowy uniwersytet, uniwersytet badawczy, druga 
połowa uważa, że poszczególne instytuty PAN-
owskie powinny podjąć ścisłą współpracę z ist-
niejącymi już uczelniami. Ponieważ ten podział 
wewnątrz PAN jest bardzo głęboki i jest to rze-
czywiście podział pół na pół, ja zapowiedziałem, 
że w tej kadencji w ogóle nie przewiduję żadnych 
istotnych korekt, jeżeli chodzi o ustawę o Polskiej 
Akademii Nauk. Tym bardziej że – wbrew po-
wszechnemu przekonaniu, również przekona-
niu, które ja miałem, obejmując urząd ministra 
– Polska Akademia Nauk nie podlega ministrowi 
nauki i szkolnictwa wyższego, tylko premierowi. 
To nie jest moja ustawa. Tutaj inicjatorem zmian 
powinien być premier. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Premierze.
Pan senator Sługocki zadaje pytanie.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Premierze, zacznę od akcentu 

pozytywnego. Osobiście bardzo jestem rad z poszu-
kiwania tego balansu pomiędzy liczbą studentów, stu-
diujących, a jakością. I w mojej ocenie ten algorytm: 
13 słuchaczy na jednego pracownika naukowego… 
Bardzo pozytywnie go oceniam.

Chciałbym w drugim kroku zmodyfikować nieco 
metaforę użytą przez mojego szanownego kolegę, 
pana senatora Obremskiego w stosunku czy w relacji 
do tych uprzywilejowanych, nazwijmy je umow-
nie, uniwersytetów i uniwersytetów regionalnych. 
Zgoda, jest cel, jest meta, ale uniwersytety regio-
nalne biegną bez butów, zaś te wiodące uniwersy-
tety – w nowoczesnych butach, tu jest oczywiście 
lepsza bieżnia, odżywki, odnowa biologiczna i bie-
ganie z wiatrem. Nie piję w żaden sposób do sena-
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(senator W. Sługocki) tych związanych z gospodarką, nauk technicznych 
czy ścisłych. Mam na myśli 2 ustawy o innowacyj-
ności, które już obowiązują. Przewidywane skut-
ki tej drugiej ustawy były takie, że w roku 2018 
dodatkowo do ośrodków naukowych wpłynie już 
ok. 1 miliarda zł od firm, które będą inwestowały 
w badania i rozwój.

Chcę też powiedzieć – a to jest bardzo ważne 
z punktu widzenia przyszłości uczelni regional-
nych – że ustawa, nad którą obecnie debatujemy, 
poszerza możliwości finansowania uczelni przez 
samorząd. Wiem, że panu senatorowi Sługockiemu 
ta tematyka jest bliska, bo wspólnie działaliśmy 
na rzecz zwiększenia finansowania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przez samorząd województwa 
lubuskiego. To zresztą jest świetny przykład tego, 
jak powinna wyglądać współpraca między lokal-
nym uniwersytetem, bardzo ważnym dla rozwoju 
województwa lubuskiego, a lokalnym samorządem, 
bo skala poparcia ze strony tego samorządu jest 
naprawdę imponująca.

Chcę jeszcze powiedzieć, że… To w nawiąza-
niu do wcześniejszej, tej pierwszej wypowiedzi 
pana senatora Sługockiego. Bo pan senator ape-
lował też o zmianę proporcji finansowania po-
szczególnych dziedzin nauki, czyli zwiększenie 
nakładów na humanistykę. Narzędziem finanso-
wania przez rząd badań naukowych w dziedzinie 
nauk podstawowych, w tym humanistycznych, jest 
Narodowe Centrum Nauki. Ja co roku zdecydowa-
nie zwiększałem nakłady na badania finansowane 
przez Narodowe Centrum Nauki, ale w ubiegłym 
roku spotkała mnie tutaj przykra niespodzianka. 
Chciałem przeznaczyć dodatkowe 150 milionów zł 
na finansowanie badań humanistycznych, ale Rada 
Narodowego Centrum Nauki, w skład której wcho-
dzi 24 czołowych polskich naukowców, oświad-
czyła mi, że nie widzi potrzeby takiego wzrostu, 
dlatego że już przy obecnych nakładach na badania 
humanistyczne te pieniądze są w części niewyko-
rzystywane. Czyli, mówiąc krótko, nie ma projek-
tów badawczych humanistycznych na tak wyso-
kim poziomie, żeby uzasadniało to zwiększenie 
nakładów na humanistykę w ramach Narodowego 
Centrum Nauki.

Chcę jednak powiedzieć, że podwoiłem, a w tej 
chwili już nawet podniosłem 3-krotnie środki, 
którymi dysponuje Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki. A więc staramy się w ramach zrów-
noważonego rozwoju równoważyć także środki fi-
nansowe na poszczególne dziedziny nauki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Premierze.
Pan senator Klich.

I polityczne pytanie na zamknięcie tej tury, Panie 
Premierze. Była bardzo ciekawa debata – nie uczest-
niczyłem w niej, część oglądałem za pośrednictwem 
mediów elektronicznych – podczas wczorajszych prac 
komisji…

(Senator Andrzej Stanisławek: To debata czy py-
tanie?)

…ale zauważyłem jeden niepokojący element 
tej dyskusji, a właściwie brak, Panie Premierze. 
Wszystkie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam…)

Już konkluduję.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytanie pro-

szę, bo to nie jest debata.)
Tak, zadałem wiele pytań, jak pan słyszał, Panie 

Marszałku.
(Senator Grzegorz Peczkis: Jest 1 minuta.)
Tak, wiem, ale dziękuję za troskę panu senatorowi.
(Senator Grzegorz Peczkis: Proszę bardzo.)
Wszystkie poprawki zostały zgodnie odrzucone, 

a myślę, że były takie, nad którymi naprawdę warto 
było się pochylić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Bardzo dziękuję.
Oczywiście jako przedstawiciel rządu życzył-

bym sobie, żeby ustawa została przyjęta bez po-
prawek, bo uważamy ten kształt, który wyszedł 
z Sejmu, za optymalny. Gdyby było inaczej, to 
wprowadzilibyśmy te poprawki na etapie sejmo-
wym. Przy okazji chciałbym sprostować, bo pod-
czas posiedzenia komisji 6 poprawek uzyskało 
poparcie komisji.

Podzielam troskę pana senatora o jak najszyb-
sze tempo wzrostu nakładów na naukę i szkolnic-
two wyższe. Mówiłem już o tym, co gwarantuje 
nam ta ustawa. Rzeczywiście chciałoby się więcej. 
Na razie szybszy wzrost niż planowany przez tę 
ustawę w ocenie rządu w najbliższym roku nie jest 
możliwy. Jak będzie w następnych latach? To już 
będą decyzje jeszcze tego rządu albo następnych 
rządów.

Chcę jednak zwrócić uwagę, że innym kanałem 
zapewniamy dodatkowy dopływ środków na bada-
nia, tutaj akurat w dziedzinie nauk, przede wszystkim 
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uczelni, a po 10 latach dokonano bardzo precyzyjnej 
ewaluacji. Okazało się, że większość uczelni wybrała 
rady w postulowanych tu proporcjach, czyli mniej 
więcej pół na pół, ale było kilka uczelni, które zde-
cydowały się na wariant bardziej radykalny i wszyst-
kich członków rady wybrały z osób spoza uczelni. Po 
10 latach okazało się, że tych kilka uczelni rozwija 
się zdecydowanie szybciej niż pozostałe. Po prostu 
inny jest punkt widzenia osób, które nie reprezentują 
w ramach uczelni żadnego partykularnego interesu, 
własnego wydziału, własnego kierunku, własnej, że 
tak powiem, dyscypliny, tylko myślą o dobru uczelni 
jako całości. Okazało się, że to zdaje egzamin i że 
wówczas jest dużo lepiej niż wtedy, gdy w uczelni 
są reprezentanci poszczególnych grup interesów we-
wnętrznych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Ja mam 2 pytania, o których już wcześniej my-

ślałem. Jedno z nich dotyczy przewidywanych skut-
ków ustawy w zakresie pewnego szczegółowego, 
ale ważnego rozwiązania. Mianowicie praktycznie 
o wszystkim decydują w tej ustawie kategorie uczel-
ni. Kategoryzacja odbywa się według dyscyplin, 
które będą zagregowane. To trzeba wziąć pod uwagę. 
Uczelnia – i o ten zapis mi chodzi – ma przedstawić 
do kategoryzacji grupę pracowników związanych 
z daną dyscypliną w liczbie co najmniej 12 osób. 
Skutki tej regulacji powinny być właściwie okre-
ślone w ustawie. Ja mam swój pogląd na ten temat 
i pewne poważne wątpliwości. Prosiłbym, żeby pan 
minister był uprzejmy uzasadnić zapis o liczbie mi-
nimum 12 ludzi reprezentujących dyscyplinę, zresz-
tą powiększonej, i przedstawić skutki tego zapisu. 
One mogą być bardzo daleko idące. To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie jest, jak mi się wydaje, bardzo proste i do-
tyczy Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Jest tam 
zapis, że okręgi, te regionalne, określa minister. Otóż 
większość ludzi w kraju wyobrażało sobie, że region 
to jest to, czym jest obecnie województwo, ale w tej 
chwili nie wiadomo, co to jest ten region i czy Opole 
będzie stanowiło region razem ze Szczecinem, czy 
będzie jakoś inaczej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Jednym z podstawowych postulatów środowiska 
akademickiego z roku 1980 w ramach autonomizacji 
uczelni był wybór władz uczelni na wszystkich szcze-
blach. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy 
teraz odchodzić od wyboru dziekanów na uczelniach. 
I chciałbym znać pańską, Panie Ministrze, argumen-
tację za tym rozwiązaniem, skoro wybór dziekanów 
sprawdził się tak samo, jak wybór rektorów przez 
kolegia elektorskie. Nie widzę tutaj różnicy pomiędzy 
szczeblem całej uczelni a szczeblem poszczególnych 
wydziałów. To po pierwsze.

Po drugie. Uspokoiła mnie poprawka przyjęta 
przez Sejm, dotycząca rad programowych uczelni 
i tego, że mają one charakter opiniotwórczy, czy wła-
ściwie opiniodawczy, a nie charakter decyzyjny. Ale 
nie bardzo rozumiem, dlaczego jest zapis o tym, że 
50% składu rad mają stanowić osoby spoza uczelni, 
skoro przecież – odwołam się do pańskiego określe-
nia – mądrość społeczności akademickiej powinna 
przesądzać o tym, z jakich osób i z przedstawicieli 
jakich środowisk składają się rady.

W uczelniach anglosaskich istnieją boards of 
trustees, które składają się z osób najbardziej za-
służonych dla danej uczelni. Takie rozwiązanie jest 
rozwiązaniem uzasadnionym. Tam nikt nie reguluje 
tego, jakie mają być proporcje osób, które są do tych 
rad powoływane. Chciałbym znać pańskie uzasad-
nienie dla wprowadzenia takiego 50-procentowego 
ograniczenia. Dziękuję.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Jeżeli chodzi o sposób wyboru dziekanów, to prze-

nosimy to rozstrzygnięcie na poziom statutów uczelni. 
Poszczególne uczelnie w ramach swojego statutu będą 
określały, jaką mają strukturę, czy mają np. struktu-
rę wydziałową, w której istnieją dziekani, czy jakąś 
inną strukturę. Wybór struktury kolegialnej, do której 
pan senator nawiązywał w pierwszej wypowiedzi, 
oznaczałby brak dziekanów. Prawda? Sposób wyboru 
dziekanów czy, że tak powiem, szefów poszczegól-
nych typów jednostek organizacyjnych będzie uzależ-
niony od zasadniczych rozstrzygnięć co do struktury 
uczelni, a takie rozstrzygnięcia, naszym zdaniem, nie 
powinny zapadać na poziomie ustawowym, czyli nie 
powinny być narzucane uczelniom, tylko powinny 
wynikać ze zbiorowej mądrości danej uczelni.

Rzeczywiście ufamy zbiorowej mądrości, ale ja 
jestem przekonany, że mądrość środowiska akademic-
kiego będzie jeszcze większa, jeżeli będzie zasilana 
przez osoby patrzące na sprawy uczelni z zewnątrz.

Ciekawe pod tym względem są doświadczenia 
niemieckie. Tam 12 lat temu wprowadzono rady 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Premierze, ja bym chciał wrócić do celu tej 

ustawy, ponieważ pana niezwykłe zaangażowanie 
w tę ustawę, trwające 2 lata szerokie konsultacje… 
To jedna z ustaw, która była najszerzej konsulto-
wana. Chciałbym zapytać pana premiera, jak pan 
premier widzi perspektywy tej ustawy. I jakie pan 
ma w związku z nią marzenie? Tzn. kiedy według 
pana jest możliwe wyłonienie się najlepszych uczel-
ni i awans na tzw. liście szanghajskiej? Albo pójdę 
jeszcze dalej: czy pan premier marzy o tym, że ta 
ustawa w dalszej perspektywie wyłoni nam jakiegoś 
noblistę? Ustawa będzie monitorowana. Ma ona 211 
stron, to jest duża ustawa. Nie ma takiej ustawy, któ-
ra, od razu wprowadzona, nie zawiera czegoś, czego 
w przyszłości nie poprawimy. Liczba pytań, które są 
stawiane w tej chwili… Osobiście jestem tym zasko-
czony, ponieważ były możliwości ich zadawania na 
etapie konsultacji. Ja tutaj absolutnie to popieram, że 
wprowadzamy ustawy i je monitorujemy, ale gdyby 
pan premier zechciał się odnieść do celu ustawy… 

O czym pan marzy? Co, dzięki tej ustawie, pan 
premier osiągnie? Dziękuję.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono odwołuje się 

do takich zobiektywizowanych mierników sukcesu. 
Ja myślę, że takim miernikiem może być poprawa 
pozycji polskich uczelni w rankingach światowych, 
a przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby 
któraś z polskich uczelni weszła do pierwszej set-
ki rankingów. Są 3 najbardziej liczące się rankingi: 
ranking szanghajski, ranking „Timesa” i ranking 
QS. W tym najczęściej cytowanym przez media, 
chociaż niekoniecznie najbardziej miarodajnym, 
rankingu szanghajskim już wkrótce, bo w sierpniu, 
po raz pierwszy w historii polska uczelnia najpraw-
dopodobniej znajdzie się w trzeciej setce. To będzie 
Uniwersytet Warszawski. Mówię o tym dlatego, że 
ustawa daje perspektywy rozwojowe polskim uczel-
niom na przyszłość, ale reformy, które wprowadzamy 
w ciągu ostatnich 2 lat, już teraz owocują pozytyw-
nymi skutkami. Mam na myśli nie tylko ten awans 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze bardziej cieszy 
mnie ogłoszony niedawno ranking QS – w pierwszym 
tysiącu najlepszych uczelni świata pojawiło się aż 
14 polskich uczelni, z czego 5 po raz pierwszy. Czyli 
widać, że idzie fala, że to nie jest tak, że jest jeden 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Łatwo mi odpowiedzieć na drugie pytanie, nie-
omal nie sposób odpowiedzieć na pierwsze. Na 
drugie odpowiedzieć mi łatwo, dlatego że ten kon-
kurs jest już ogłoszony, co więcej, jak wspomnia-
łem, upłynął nawet termin zgłaszania wniosków. 
Dlaczego w ogóle wprowadziliśmy takie koperty 
regionalne? Gdybyśmy tego nie wprowadzili, to 
okazałoby się, że znowu większość grantów zdo-
byłyby uczelnie z Krakowa, Warszawy, Poznania, 
Wrocławia, tylko nie te najlepsze, jak Uniwersytet 
Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, ale te nie-
co od nich gorsze. Zależy nam na zrównoważonym 
rozwoju, dlatego utworzyliśmy koperty gwarantu-
jące to, że jakieś środki trafią do naukowców z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, do naukowców 
z Podlasia, z Podkarpacia, ze wspomnianej przez 
pana senatora Opolszczyzny. Problem polega tylko 
na tym, że w tych województwach uczelnie aka-
demickie rozkładają się bardzo nierównomiernie. 
W województwie mazowieckim takich uczelni jest 
co najmniej kilkanaście, a w województwie opol-
skim są tylko 2 uczelnie. Podobnie jest w wojewódz-
twie podkarpackim – tylko 2 uczelnie akademickie. 
2 uczelnie akademickie są też w województwie lubu-
skim. Dlatego w przypadku niektórych województw 
utworzyliśmy coś w rodzaju nadregionów, czyli np. 
rywalizują ośrodki, uczelnie z województwa pod-
karpackiego i z województwa świętokrzyskiego. To 
tu jest rywalizacja. Łącznie te 4 uczelnie akademic-
kie rywalizują o 3 duże granty, o 4-letnie granty 
naukowe. W przypadku Opola, jeśli sobie przypo-
minam, jest tak, że uczelnie opolskie rywalizują o te 
granty z uczelniami dolnośląskimi.

Skutki ewaluacji. No, to jest szalenie trudne do 
przewidzenia, dlatego że dzisiaj ewaluacja jest nie 
w dyscyplinach, tylko w jednostkach organizacyj-
nych. A skąd wzięła się ta liczba, to 12? Generalnie 
chcę państwu powiedzieć, że staraliśmy się napisać tę 
ustawę w oparciu o możliwie jak najszerszy dialog ze 
środowiskiem naukowym z jednej strony, a z drugiej 
strony w oparciu o zasadę evidence-based policy, 
czyli odwoływaliśmy się do rozmaitych zobiektywi-
zowanych norm, badań i międzynarodowych, i pol-
skich, zamówiliśmy też sami takie badania. Wydaje 
nam się, że 12 to jest minimalna liczba pracowników 
naukowych w danej dyscyplinie, gwarantująca od-
powiednio wysoki poziom badań. Z drugiej strony 
chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, że dana uczelnia 
sprowadzi sobie 3 wybitnych profesorów i dorobek 
tych 3 profesorów będzie zestawiany w konkurencji 
z inną uczelnią, która w danej dyscyplinie ma np. 100 
pracowników naukowych, profesorów, doktorów, ma-
gistrów. Tak więc 12 to jest takie niezbędne minimum.
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(minister J. Gowin) Senator Marek Rocki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, odpowiadając na pytanie pana 

senatora Klicha, powiedział pan, że jeśli uczelnia au-
tonomicznie, na poziomie statutu, zdecyduje, że ma 
wydziały, to będzie miała dziekanów, a jak kolegia, 
to nie. SGH jest przykładem, że nie… Tam są kole-
gia z dziekanami. I tutaj wracamy do mojego pytania 
pierwszego, co to jest kolegium. W którymś momencie 
uczelnia, podejmując decyzję o strukturze, będzie mu-
siała to sobie zdefiniować i dobrze by było, gdyby miała 
poglądy wspólne z ministrem, bo w innym przypadku 
mogą być kłopoty. Ale to nie jest pytanie.

Druga sprawa, odnosząca się do pana pytania… 
Powiedział pan, Panie Premierze, że dziekan może być 
wybrany. Być może, ale tylko w wyborach indykatyw-
nych, bo jednoznacznie jest powiedziane, że to rektor 
powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych. 
Jeśli więc będzie dziekan, to będzie on powołany przez 
rektora. Być może rektor na poziomie statutu zapropo-
nuje, żeby odbywały się wybory indykatywne, dające 
mu kandydatów, których on mianuje. No, ale w tym 
zakresie to jest jednoosobowa decyzja rektora.

Moje pytania dotyczą sprawy autonomii, o któ-
rej wielokrotnie mówił pan premier. We wcześniej-
szej wersji tej ustawy było powiedziane, że egzamin 
wstępny przeprowadzany przez uczelnię może za-
brać, jeśli chodzi o wyniki rekrutacyjne, co najwyżej 
50%… W poprawkach sejmowych ten zapis zniknął. 
Nie śledziłem, kto był inicjatorem tej zmiany, ale 
nasuwają się 2 możliwości: albo to jest wyraz dez-
aprobaty w stosunku do matur, albo wyraz zwięk-
szenia autonomii dla uczelni, bo w takim przypadku 
uczelnie w 100% mogą wziąć pod uwagę swoje eg-
zaminy wstępne jako kryterium związane z rekru-
tacją, pomijając całkowicie maturę. A matura, którą 
popierałem jako kryterium rekrutacji, gdy wchodziła, 
jest, jak się okazuje, dobrym narzędziem służącym 
do porównywania liceów, ale jest złym narzędziem 
rekrutacji, bo nie jest selektywna tak, jak by tego 
oczekiwały uczelnie.

I druga sprawa, także związana z autonomią. Art. 77 
ust. 3 mówi o tym, że wzór dyplomu zatwierdza senat. 
W ust. 1 jest zaś powiedziane, że osoba, która otrzymuje 
dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł 
zawodowy – nie będę wszystkiego czytał – magistra, 
magistra inżyniera lub równorzędnych… 

Czy zdaniem pana premiera magister ekonomii, 
magister chemii to są tytuły zawodowe równorzędne 
w stosunku do magistra? Dziękuję.

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

lider, który się wysforował do przodu – zresztą trzecia 
setka to nie jest jakiś wynik imponujący – tylko że 
rzeczywiście następuje szerokie zjawisko podnosze-
nia się jakości badań naukowych. Myślę, że w ciągu 5 
do 7 lat, jeżeli znajdą się uczelnie, które będą chciały 
wykorzystać dobrze tę przestrzeń, szerszą przestrzeń 
autonomii, najlepsza polska uczelnia może wejść do 
pierwszej setki rankingu szanghajskiego. To jest cel 
realny.

Jeżeli chodzi o ewentualnych noblistów, to już 
w tej chwili mamy 2 wybitnych fizyków, z których 
jeden do ubiegłego roku był wymieniany jako kan-
dydat do Nagrody Nobla – pan prof. Trautman – za 
badania, które przeprowadził jeszcze jako 26-la-
tek, bardzo przełomowe badania. Nagrodę Nobla 
otrzymał inny zespół naukowców, ale prof. Trautman 
do końca był brany pod uwagę jako noblista. W tej 
chwili bardzo poważnie rozważana jest kandydatura 
pana prof. Tomasza Dietla, osoby, która, nawiasem 
mówiąc, bardzo intensywnie współpracowała z mi-
nisterstwem przy tworzeniu projektu przedłożonej 
Wysokiemu Senatowi ustawy. Dla mnie ważne jest, 
żeby ustawa gwarantowała szanse rozwoju zwłasz-
cza młodemu pokoleniu naukowców, bo to w nich 
jest przyszłość. Podzielę się z państwem dobrą… 
jeszcze nie informacją, ale zapowiedzią informa-
cji. Pod koniec tego miesiąca ma się to ziścić. Jak 
państwo wiecie, najbardziej prestiżowe w Europie 
są granty European Research Council. My pod tym 
względem bardzo odstajemy nawet od takich kra-
jów jak Węgry – Węgrzy mają 3 razy więcej tych 
grantów niż Polska. Ale sytuacja poprawia się od 
2 lat, co ma związek z tym, że z mojej inicjatywy, 
że z inicjatywy ministerstwa przy Polskiej Akademii 
Nauk powstał finansowany przez ministerstwo ze-
spół ekspercki, który przygotowuje polskich na-
ukowców do aplikowania o te granty. No i efekty są 
takie, że w ubiegłym roku granty otrzymało po raz 
pierwszy 3 polskich naukowców – wszyscy przeszli 
przez szkolenia tego zespołu – a w tym roku jest 
zapowiedź, bo, jak mówię, to nie jest jeszcze infor-
macja oficjalna, że aż 4 naukowców po raz pierwszy 
otrzyma te granty. Cała ta czwórka przeszła przez 
te szkolenia organizowane przy Polskiej Akademii 
Nauk. 

Moje marzenie, Panie Senatorze, jest takie, że-
byśmy pod koniec następnej kadencji mogli się tutaj 
wszyscy spotkać na tej sali i powiedzieć: pierwsza 
setka zdobyta.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rocki.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego 
Piotr Müller:

Tak.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Co do rekrutacji, to tutaj ta zmiana zaszła w inny spo-
sób. Ona właściwie przywraca to, co jest aktualnie. 
Znaczy to nie jest tak, że został tylko skreślony ten 
wymóg 50%, tylko tak naprawdę wprowadza się obo-
wiązek wykorzystania matury przy rekrutacji i wpro-
wadza się możliwość, fakultatywnie, wprowadzenia 
egzaminu w zakresie, który nie został uregulowany 
przez maturę. Czyli de facto to jest to samo co teraz, 
czyli możliwość dodatkowego egzaminu wstępnego 
w zakresie, który nie jest sprawdzany przez maturę. 
Ale co do zasady nie powinien to być w 100% eg-
zamin przeprowadzany przez uczelnię. Oczywiście 
on dużo większą rolę będzie miał w szczególności 
w przypadku uczelni sportowych czy artystycznych, 
ale to jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o te specyficzne 
uczelnie. W związku z tym tutaj nie ma zmiany za-
sadniczej w stosunku do tego, co obowiązuje w obec-
nych przepisach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan wicepremier, proszę uprzejmie…
Pan senator Sługocki zadaje pytania.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Premierze, ostatnie pytanie z mojej stro-

ny. Powtórzę to, o co pytałem pana senatora Wiatra. 
Chodzi mi mianowicie o kwestie ewaluacji, te termi-
ny, które pojawiają się w przepisach prawa. W wielu 
stanowionych czy prowadzonych także przeze mnie 
swego czasu ustawach wprowadzaliśmy słowniki 
pojęć, terminów, doprecyzowujące czy powodujące, 
że jest jednorodna interpretacja pewnych pojęć. Czy 
nie myślał pan jednak o tym, Panie Premierze, żeby 
także w tejże ustawie taki słownik się znalazł? To 
byłoby czytelne nie tylko z punktu widzenia tych, 
którzy przeprowadzaliby proces ewaluacji, lecz także 
z punktu widzenia środowiska akademickiego, które 
mogłoby się w odpowiedni sposób do niej przygoto-
wać. Chodzi o to, żebyśmy te pojęcia, które w ustawie 
występują, wszyscy rozumieli identycznie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Moim zdaniem w jednym i w drugim przypadku 
trzeba mówić po prostu o magistrach, bez precyzo-
wania, czy to jest magister filozofii, czy magister 
chemii. Wydaje mi się, że tutaj ekwiwalentność jest 
oczywista.

Jeżeli chodzi o przepis dotyczący matur, to po-
wiem, że… Patrzyłem tutaj na moich współpra-
cowników, bo rzeczywiście pewne zmiany były 
przegłosowane w Sejmie w ostatniej chwili i nie 
wszystkie z nich potrafię w tej chwili precyzyjnie 
opisać. Zdaniem moich współpracowników… Jeżeli 
pan marszałek by pozwolił, to mógłby się do tego 
odnieść pan minister Piotr Müller.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Ale nie ma takiej obawy czy takiej nadziei – to 

zależy, od której strony by spojrzeć – jaką formułuje 
pan senator Rocki.

Jeżeli chodzi o pierwszy wątek, dotyczący po-
wołania dziekana, to chciałbym powiedzieć, że 
tę sprawę będzie rozstrzygał statut. Statut uczelni 
jest przyjmowany przez senat, czyli to senat będzie 
ostatecznie określał zasady wyboru dziekana, o ile 
w danej uczelni będą dziekani. Faktycznie, po wy-
borze, w taki bądź inny sposób uregulowanym przez 
senat, dziekan ma być na to stanowisko powołany 
przez rektora, dlatego że ustawa rzeczywiście zwięk-
sza kompetencje rektora. Dzisiaj, proszę państwa, 
jest tak, że na części uczelni dziekani są wybierani 
w kontrze do rektorów. To jest tak, jak gdyby panu 
premierowi Morawieckiemu ministrów wybierał Klub 
Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, co – część 
obecnych tutaj osób się uśmiecha, widzę że nawet 
w sensie dosłownym się uśmiecha – nie byłoby roz-
wiązaniem optymalnym z punktu widzenia spraw-
ności funkcjonowania rządu. Proszę państwa, jak ma 
funkcjonować państwo, w którym ministrów wybiera 
opozycja? Jak ma funkcjonować uczelnia, w której 
dziekanów wybierają ci, którzy są skonfliktowani 
z rektorem? Dlatego ostatecznie dziekanów czy osoby 
na inne stanowiska kierownicze powoływać powi-
nien rektor. Tak jak w przypadku rządu nasz obóz 
polityczny opowiada się za silną pozycją premiera, 
czyli za modelem kanclerskim, tak też chcemy, żeby 
w ramach uczelni, w ramach zasady samorządności 
akademickiej głos rozstrzygający należał do tego, kto 
ma za sobą najsilniejszy mandat demokratyczny, czyli 
do wybranego oddolnie rektora.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czyli teraz pan podsekretarz stanu Piotr Müller, 

pan wiceminister, zmieni na chwilę pana premiera, 
tak?
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ale już z konkretnym wykazem – być może uspokoił-
by atmosferę. To taka treść mojego pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to jest postulat ze wszech miar 

słuszny i zrealizujemy go w najbliższych tygodniach. 
Bo, tak jak już zapowiadałem, pod koniec lipca prze-
każemy środowisku akademickiemu projekt – pod-
kreślam: projekt – rozporządzenia do konsultacji. 
Tymczasem trwają konsultacje z poszczególnymi gru-
pami. Ja wspominałem wcześniej, że spotkałem się 
z dziekanami i dyrektorami instytutów humanistycz-
nych uczelni krakowskich, spotkałem się z rektora-
mi, prorektorami naukowymi uczelni artystycznych, 
w tym tygodniu spotykam się też z grupą czołowych 
polskich humanistów. W przyszłym tygodniu konsul-
tacje dla reprezentantów najpierw województw po-
znańskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego – to 
będzie w Poznaniu – potem konsultacje w Lublinie dla 
województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpac-
kiego, więc takie konsultacje trwają. Mam nadzieję, 
że tych obaw będzie stopniowo coraz mniej. Chyba też 
trochę uspokoił obawy mój artykuł, o którym też już 
wspominałem, opublikowany w „Rzeczpospolitej”, 
gdzie opisałem, w jaki sposób wyobrażamy sobie 
ewaluację nauk humanistycznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Premierze, to mam kolejne pytanie. W usta-

wie, jak rozumiem, jest zapisana taka możliwość, by 
osoba ze stopniem doktora mogła uzyskać tytuł pro-
fesora uczelni. I tam jest powiedziane: ze względu na 
wybitny dorobek dydaktyczny bądź zawodowy. No, 
to jest sformułowanie, powiedziałbym, bardzo za-
cne i słuszne, tylko czy będzie jakieś rozporządzenie 
do tego, czy to będzie do końca w autonomii władz 
uczelni, czy będą jakieś kryteria… Bo np. w przy-
padku humanistyki to mogą być bardzo różne oceny. 
Prawda? Czy zbiór artykułów to jest jakiś tam doro-
bek zawodowy czy popularnonaukowy… No, mogą 
być dyskusje na ten temat. Czy 10 książek to jest duży 
dorobek, a 2 książki to mały, czy odwrotnie, jakie to 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Bardzo dziękuję.
W pełni świadomie odeszliśmy od umieszczania 

w ustawie słownika. Generalnie staraliśmy się napisać 
tę ustawę w nieco innym duchu legislacyjnym niż 
do tej pory. Ta ustawa ma charakter dużo bardziej 
ramowy, dużo szerszy jest zakres spraw przeniesio-
nych na poziom aktów wewnętrznych uczelni, czyli 
przede wszystkim statutów. I mimo objętości, po-
kaźnej objętości tej ustawy udało nam się nieomal 
w pełni zrealizować tę zasadę, którą realizują od kil-
ku lat Brytyjczycy: one in, two out. Czyli w miejsce 
obecnie obowiązujących przepisów wprowadzamy 2 
razy mniejszą liczbę przepisów. To jest taka wymier-
na przestrzeń wolności, którą poszerzamy. A jeżeli 
ustawa będzie rodziła wątpliwości interpretacyjne 
– a zapewne to tak będzie – to na tę okoliczność mi-
nisterstwo planuje bardzo szerokie, przeprowadzane 
już od września szkolenia dla poszczególnych nie 
tylko uczelni, lecz także osób: kanclerzy, kwestorów, 
dziekanów, prorektorów. Tak że to w ten sposób bę-
dziemy starali się wyjść naprzeciw wątpliwościom 
interpretacyjnym.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Sługocki…
(Senator Waldemar Sługocki: Ja zadałem przed 

chwilą.)
A, już pan zadał.
Czyli pan senator Żaryn.
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nie ma. 

Następny jest Jackowski.)
Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Premierze, jeszcze wrócę do kwestii hu-

manistów. Czy nie sądzi pan premier, że gdyby treść 
wspomnianego rozporządzenia była już opracowana, 
przynajmniej w formie projektu, z konkretnym wyka-
zem tych czasopism, to być może ułatwiłoby to jakieś, 
no, poszukiwanie wspólnego języka i uspokoiło na-
stroje w środowisku humanistów? Wydaje mi się, że 
może w tej sprawie… Jak rozumiem, to eksperci będą 
opracowywać taką listę. Być może warto byłoby się 
o to pokusić i w ten sposób wygasić te, jak pan pre-
mier mówi, nieporozumienia, niezrozumienie istoty 
reformy czy te obawy, które może są po prostu sfor-
mułowane na wyrost. I taki projekt – do jakiejś tam 
konsultacji czy do jakichś tam dalszych uzgodnień, 
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(senator J.M. Jackowski) Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, do pana ostatniej wypowiedzi 

dodałbym tylko to, że, jak rozumiem, magister Tusk…
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie. Jak zrobi 

doktorat.)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Jak zrobi doktorat.)
…też mógłby być bardzo wspaniałą osobowością. 

Z uwagi na długą współpracę panów w jednym rzą-
dzie na pewno doda pan również to nazwisko.

Panie Premierze, bardzo wiele słów pada tutaj 
z obu stron na temat niepewności. Pan co chwi-
lę powtarza, że rozwiewa pewne wątpliwości. 
Chciałbym od razu powiedzieć, że jeśli chodzi 
o kwestię, o której mówił przed chwilą pan sena-
tor Jackowski – że byłoby spokojniej, gdyby było 
rozporządzenie – to nie jestem tego taki pewien, 
ponieważ ustawę trudno jest zmienić, a rozporzą-
dzenie, gdyby przypadkiem, nie daj Boże, zmienił 
się minister, można by zmienić bardzo łatwo. I nie 
mielibyśmy nad tym żadnej pieczy, nie mielibyśmy 
na to wpływu.

Chciałbym panu pogratulować, bo jest pan bar-
dzo konsekwentnym człowiekiem. Po raz drugi 
mogę tutaj, w Senacie, rozmawiać z panem pre-
mierem i widzę, że potrafi pan pójść pod prąd, 
tak jak jakieś 5 lat temu, kiedy był pan ministrem 
sprawiedliwości w rządzie Platformy. Wtedy podjął 
się pan takiej wielkiej reformy procedury karnej 
i zrobił pan to wbrew bardzo dużej części praw-
ników, którzy wypowiadali się na ten temat do-
syć sceptycznie. Dzisiaj słyszeliśmy wiele słów 
krytyki, padających również z szeregów Prawa 
i Sprawiedliwości, a także wątpliwości wyrażanych 
przez ludzi nauki i przez wiele… Ta reforma była 
bardzo długo i szeroko omawiana – pozytywnie 
i negatywnie. I wracam do pana poprzedniej re-
formy: reformy kodeksu postępowania karnego. 
Chciałbym panu powiedzieć, że jednym z pierw-
szych posunięć pana następcy, ministra Ziobry, 
było zupełne odkręcenie tamtej reformy. Kiedy 
słuchałem wiceministrów z pana rządu, którzy 
mówili, że to była nieprzygotowana reforma, że 
to była zła reforma, mimo że sam miałem jakieś 
wątpliwości, kiedy rozmawialiśmy o niej tutaj, na 
tej sali, zastanawiałem się, jak to jest, że następuje 
takie odwrócenie spojrzenia i nagle reforma, którą 
pan uważał za bardzo ważną, jest aż tak mocno 
krytykowana i właściwie zupełnie odkręcana. 

I moje pytanie jest takie, czy pan się mimo tych 
zapewnień nie obawia, że porywacie się po raz drugi 
na rzecz co prawda wielką i ważną, aczkolwiek… 
No, może się okazać, że ta reforma nie da takich 
owoców, jakich się spodziewaliśmy. Tutaj oczywi-
ście ukłon w pana stronę, bo pana następca nie dał 

są książki… Jakie zasady byłyby określone, które 
w jakiś sposób próbowałyby zobiektywizować… Ja 
nie mówię tylko o humanistyce, ale w każdej dys-
cyplinie naukowej są jakieś kryteria, które można 
w jakiś tam sposób wyznaczyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Dziękuję.
Ustawa przewiduje, mówiąc precyzyjnie, nie tyle 

tytuł, ile stanowisko profesora uczelnianego dla osób 
mających stopień doktora i wybitny dorobek w ja-
kiejś dziedzinie. Ja to zilustruję dwoma przykładami 
z tej dziedziny, która i panu senatorowi, i mnie jest 
bliska z racji wykonywanego zawodu, czyli z dzie-
dziny nauk politycznych. Najbardziej rozchwyty-
wanym wykładowcą stosunków międzynarodowych 
na uniwersytetach świata, zwłaszcza uniwersytetach 
amerykańskich, był dr Kissinger, czyli osoba ze stop-
niem doktora, ale wybitny praktyk. Gdybyśmy dzi-
siaj, Panie Senatorze, spróbowali we dwóch wska-
zać 3 osoby, które na polskich uczelniach mogłyby 
w najbardziej inspirujący sposób prowadzić wykłady 
z dziedziny politologii, to przypuszczam, że wymieni-
libyśmy 2 profesorów – i tutaj być może różnilibyśmy 
się co do nazwisk, ale pewnie też byśmy wcześniej 
czy później doszli do porozumienia, w każdym razie 
pula tych nazwisk nie byłaby zbyt szeroka – a trzecią 
osobą, co do której byśmy się zgodzili, byłby skromny 
dr Jarosław Kaczyński, który ze względu na swoje 
gigantyczne doświadczenia polityczne może być rów-
nie pasjonującym wykładowcą jak Henry Kissinger. 
I teraz: czy ministerstwo zamierza wprowadzać tutaj 
jakieś zobiektywizowane miary? Nie. Uważamy, że 
w ramach autonomii uczelni to sama uczelnia będzie 
decydowała, komu powierzyć zaszczyt sprawowania 
stanowiska profesora uczelnianego. Przy czym tutaj 
dla państwa senatorów informacja: stanowisko pro-
fesora uczelnianego nie powinno być mylone z tytu-
łem tzw. profesora belwederskiego, tj. żeby ten tytuł 
uzyskać, trzeba przejść przez odpowiednie sito selek-
cyjne, recenzyjne, trzeba mieć rzeczywiście wybitny 
dorobek naukowy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Pociej.
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(senator A. Pociej) (Senator Aleksander Pociej: Dwukrotnie? Bo pan 
się dwukrotnie…)

Dobrze, proszę bardzo. No, nie będę się…

Senator Aleksander Pociej:

Ja chciałbym tylko jedno powiedzieć…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan 

Jackowski się zapisał.)
Akurat w dużej części co do tej pana reformy mam 

mniejsze wątpliwości niż co do poprzedniej. Tak że 
proszę się nie obawiać dojścia do władzy Platformy.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Ja pamiętam, że pan senator też jest konsekwentny. 
I już wtedy, kiedy ja wprowadzałem reformę kodeksu 
karnego, pan senator zgłaszał swoje zastrzeżenia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Zwracam uwagę, że jesteśmy w fazie pytań. I za-

chęcam do zapisywania się do głosu, ponieważ nikt 
się do głosu nie zapisał.

(Wesołość na sali)
(Senator Aleksander Bobko: Jeszcze ja…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja się zapisałem 

do pytania.)
(Rozmowy na sali)
Jasne. Tylko przypominam, że nie jesteśmy w fa-

zie dyskusji, tylko pytań, więc prosiłbym…
(Senator Aleksander Bobko: To pytanie! To py-

tanie!)
Jasne, już zapisuję pana.
Jest pan senator. Pan senator Bobko. Proszę bar-

dzo.
(Senator Aleksander Bobko: Teraz?)
Tak, teraz. Zapisany pan został.

Senator Aleksander Bobko:

Panie Premierze, krótkie pytanie dotyczące zmia-
ny, która nastąpiła na ostatnim etapie. Mianowicie 
chodzi mi o art. 218, który określa uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego. Tak się 
stało, że te uprawnienia zostały zrównane z upraw-
nieniami do nadawania stopnia doktora. To jest, przy-
znam, troszkę zaskakująca dla mnie zmiana – zmiana, 
która w mojej ocenie jest trochę wbrew temu, o czym 
od początku mówiliśmy, tj. podniesieniu poziomu 
naukowego. Ta zmiana chyba podniesieniu poziomu 
nie służy.

tej reformie w wymiarze sprawiedliwości nawet 
chwili, tak że nie mogliśmy ocenić jej po owocach. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o pierwszą poruszoną przez pana se-

natora kwestię, to jestem przekonany, że jeżeli magi-
ster Tusk obroni pracę doktorską, będzie znakomitym 
kandydatem na profesora uczelni.

Co do drugiej kwestii to jeżeli chodzi o reformę 
prawa karnego, rzeczywiście istniała od początku 
zasadnicza różnica poglądów między mną, wte-
dy jeszcze politykiem Platformy, a klubem Prawa 
i Sprawiedliwości. Ten model kontradyktoryjny był 
przez PiS konsekwentnie krytykowany i po dojściu 
tej partii do władzy został, zgodnie z zapowiedziami, 
zlikwidowany. Nie jesteśmy jedną partią, jesteśmy 
koalicją rządową. Musimy uczyć się wzajemnego sza-
cunku i gotowości do ustępstw w sprawach wymiaru 
sprawiedliwości. Od początku sprawą jasną w obozie 
Zjednoczonej Prawicy było to, że za ten obszar będzie 
odpowiadało Prawo i Sprawiedliwość i że będą tutaj 
realizowane te koncepcje, które wynikają z programu 
PiS. Jeżeli zaś chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe, 
to wypracowaliśmy pewien kompromis, pewien ba-
lans między moimi poglądami – bo gdyby to były 
tylko moje poglądy, to pewnie ustawa w niektórych 
kwestiach wyglądałaby nieco inaczej, reformy byłyby 
bardziej radykalne – a poglądami reprezentowanymi 
przez koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. 
Jedyne zagrożenia, jakie widzę przed tą ustawą, wiążą 
się z możliwością przyszłego przejęcia władzy przez 
obecną opozycję. I mogę pana senatora uspokoić i za-
pewnić, że zrobię wszystko, żeby ten zły z punktu 
widzenia mojej ustawy scenariusz się nie ziścił.

(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze, czy 
można jeszcze…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
(Senator Aleksander Pociej: Ale czy ja mogę ko-

rzystać z tych samych praw co senator Jackowski, 
który też dopytał przed sekundą?)

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, ja się zapisa-
łem, Panie Senatorze.)
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możliwość utworzenia jeszcze jakiejś trzeciej szkoły 
doktorskiej w ramach danej dyscypliny.

Dlaczego 3, a nie 5, tak? To też jest efekt konsul-
tacji ze środowiskiem akademickim. Poprosiliśmy 
uczelnie, żeby określiły optymalną liczbę szkół dok-
torskich, które te uczelnie byłyby w stanie stworzyć 
w danej dyscyplinie, z korzyścią dla jakości studiów 
i przestrzegając zasad wysokiego poziomu. Otóż – i to 
akurat pamiętam dokładnie, tj. przebieg dyskusji na 
wspomnianym Uniwersytecie Warszawskim… A to 
jest największa polska uczelnia, zajmująca w rankin-
gach najwyższą pozycję, czyli można powiedzieć, że 
na pewno jest to jedna z czołowych polskich uczelni. 
Otóż przedstawiciele tej uczelni stwierdzili, że więcej 
niż 3 szkół w danej dyscyplinie nie będą w stanie pro-
wadzić, tak by utrzymywać je na naprawdę wysokim 
poziomie. Czyli to rozwiązanie to jest efekt pewnego 
głębokiego namysłu i konsultacji ze środowiskiem 
akademickim. Zakładam, że skoro Uniwersytet 
Warszawski nie jest w stanie prowadzić więcej niż 3 
szkół w danej dyscyplinie na odpowiednio wysokim 
poziomie, to podobnie jest z innymi uczelniami.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja przepraszam, bo byłem nieobecny w pewnym 

momencie, więc nie jestem pewien, czy się nie po-
wtórzę. Ale mam 1 pytanie szczegółowe i 1 ogólne. 
Zacznę od tego ogólnego, które, mam nadzieję, pomo-
że panu, Panie Ministrze, w rozmowach wewnątrz-
rządowych. 

A mianowicie jeśliby pan tak zamknął oczy i so-
bie pomarzył, tak w kontekście potrzeby polskiej na-
uki i polskich szkół wyższych, to jak by pan widział 
przyszłoroczny budżet, jeśli chodzi o wysokość PKB 
przeznaczoną na naukę i szkolnictwo wyższe? I od 
razu mówię: proszę nie owijać w różne bawełny tej 
odpowiedzi, tylko proszę powiedzieć wprost, jak to 
wygląda z perspektywy pańskiej doskonałej wiedzy 
na temat tego, jakie są potrzeby, a przede wszystkim 
z perspektywy, która jest panu bardzo bliska, tzn. 
tej jakości, co do której chcemy, żeby nikt o niej nie 
zapomniał, a także obecności polskiej w świecie. Ja 
niewątpliwie jestem pod dość dużym wrażeniem pew-
nego tekstu pana posła prof. Żyżyńskiego, opubliko-
wanego swego czasu w „Rzeczpospolitej”, w którym 
to tekście – napisanym bardzo sprawnie – dominuje 
jedna w gruncie rzeczy postulatywna troska: jak nie 
będzie więcej pieniędzy, to żadna ustawa nie zostanie 
należycie zrealizowana i nie przyniesie należytych 
skutków. 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Bardzo dziękuję.
Ja podzielam pogląd pana senatora Bobki. Tak jak 

powiedziałem, ostateczny kształt ustawy jest pewnym 
kompromisem politycznym, ale w tym przypadku jest 
też kompromisem między rządem a środowiskiem 
akademickim czy też tą istotną, jak zgodziliśmy się 
tutaj wszyscy, częścią środowiska akademickiego, 
jaką stanowią średnie i mniejsze uczelnie akademic-
kie – bo to ze strony tych uczelni wysuwany był postu-
lat, aby nieco obniżyć kryteria związane z uprawnie-
niem do nadawania habilitacji. I dlatego rzeczywiście, 
tak jak powiedział pan senator, przychyliliśmy się na 
końcowym etapie prac nad tą ustawą do tego rozwią-
zania. Ale jeżeli się okaże, że to poluzowanie jest zbyt 
daleko idące, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
w przyszłości to kryterium podnieść.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, pierwsze pytanie dotyczy pewnej 

sprzeczności, którą dostrzegam w art. 198, a miano-
wicie jest tam powiedziane w ust. 1, że szkoła dok-
torska jest zorganizowaną formą kształcenia w co 
najmniej 2 dyscyplinach. Ale w jednym z następnych 
ustępów jest powiedziane, że podmiot prowadzący 
szkołę doktorską może prowadzić nie więcej niż 3 
szkoły doktorskie w danej dyscyplinie. Czyli jeszcze 
raz: szkoła doktorska jest prowadzona w 2 dyscypli-
nach, ale w jednej dyscyplinie mogą być nie więcej 
niż 3 szkoły… Nic nie rozumiem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chodzi o taką sytuację, żeby np. 

wymieniany tu już Uniwersytet Warszawski mógł 
tworzyć szkołę doktorską filozoficzno-prawną albo 
prawno-ekonomiczną – prawda? Dopuszczamy też 
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(senator J. Żaryn) rom, zwłaszcza reprezentantom obozu Zjednoczonej 
Prawicy, za wsparcie.

Jeżeli chodzi o lustrację, to pan senator dosko-
nale pamięta, jak silne kontrowersje towarzyszyły 
ustawie lustracyjnej przyjętej w kadencji w latach 
2005–2007. Ja poczytuję sobie za dużą zasługę to, że 
dialog, który ministerstwo prowadziło przez ponad 
2 lata ze środowiskiem akademickim, i pewne zaufa-
nie, które się zadzierzgnęło między ministerstwem 
a znaczącą częścią środowiska, spowodowały, że 
tym razem przepisy lustracyjne, które idą dalej niż 
te przepisy z lat 2005–2007, nie wywołują prote-
stów w środowisku akademickim. Zwróćcie państwo 
uwagę na to, że różne kwestie są kontestowane, ale 
akurat nie te. Moim zdaniem jest to dowód na to, 
że ta postawa dialogu i jednak, generalnie rzecz 
biorąc, wiara w zdolność środowiska akademickie-
go do samooczyszczenia, przynosi efekty. Jednak 
z punktu widzenia polityków Zjednoczonej Prawicy 
rzeczywiście jest to najdalej idąca do tej pory reali-
zacja postulatu zerwania z dziedzictwem czasów 
komunizmu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Premierze, pierwsza sprawa, o którą chcę 

spytać, dotyczy pewnego rodzaju sprzeczności, a mia-
nowicie w ustawie wprowadzającej ustawę o szkol-
nictwie wyższym w art. 225 jest powiedziane, że sto-
sunki pracy w biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
wygasną w ciągu 3 miesięcy. Chciałbym usłyszeć, 
dlaczego pracownicy mają stracić pracę. Z drugiej 
strony w ciągu tych samych 3 miesięcy ma powstać 
nowy statut, a nie jest tajemnicą, że to pracownicy 
głównie uczestniczą w pisaniu statutu, więc pracow-
nicy, mając z tyłu głowy to, że odejdą z pracy, mają 
formułować przepisy statutu, który będzie normował 
pracę komisji na kolejne lata.

I też w kontekście komisji akredytacyjnej… 
Pytałem wczoraj, ale również nie dostałem odpo-
wiedzi. Jakie będą skutki odmowy wydania kolej-
nej kompleksowej oceny pozytywnej? Wydaje mi 
się, że to powinno zostać rozwiązane na poziomie 
ustawowym, a nie na poziomie statutu PKA. To jest 
zbyt poważna sprawa, żeby pominąć skutki de facto 
negatywnej oceny kompleksowej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

A zatem jest pytanie: w jakiej mierze ta ustawa nie 
zafunkcjonuje, jeżeli pana postulaty dotyczące wyso-
kości PKB w roku już 2019 nie zostaną zrealizowane? 
Bardzo chętnie dowiemy się, jakie to są postulaty, 
rzecz jasna po to, żeby pana wesprzeć.

I pytanie bardziej szczegółowe. W ustawie znaj-
dują się zapisy dotyczące lustracji. Jak pan wie, by-
łem wieloletnim pracownikiem Instytutu Pamięci 
Narodowej na różnych szczeblach. I jak panu się wy-
daje, czy zapisy, które tu są – a moim zdaniem nie są 
one wystarczające – dają pewną nadzieję, że znaczna 
część środowiska akademickiego, także ta reprezentu-
jąca idee bliższe nam, czyli Prawu i Sprawiedliwości, 
zrozumie, że właśnie m.in. ten zapis jest także pewną 
gwarancją związaną z tym, że chcemy, żeby nauka 
polska i szkolnictwo wyższe przestały być diagnozo-
wane jako dziedzictwo PRL, ale żeby rosły w kolej-
nych pokoleniach w wolności naukowej?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Dziękuję bardzo.
Docelowo nakłady na naukę z budżetu państwa 

nie powinny być niższe niż 1%. Tylko przy takim… 
To jest minimalny poziom finansowania nauki, gwa-
rantujący rozwój nie tylko uczelni, ale także rozwój 
gospodarki w oparciu o naukę. A więc 1% PKB na 
naukę i 3% PKB na badania i rozwój, co jest czymś 
szerszym niż sama tylko nauka. Jak państwo mo-
żecie łatwo przeliczyć, jesteśmy w niecałej połowie 
drogi do tego 1%. Ja też mam świadomość tego, 
że – niezależnie od ograniczonych możliwości bu-
dżetowych – polska nauka nie jest w stanie od razu 
sensownie wchłonąć ulewy pieniędzy. W związku 
z tym chciałbym ten strumyczek zamienić w znacz-
nie szerszy strumień. 

Ustawa przewiduje wzrost nakładów na naukę 
o 700 milionów zł. Oprócz tego zapowiedzieliśmy, że 
będziemy, jako rząd, starali się zwiększyć wynagro-
dzenia na uczelniach. Wzrost wynagrodzeń o 10% dla 
wszystkich pracowników uczelni pociągnąłby za sobą 
dodatkowy koszt w wysokości 1 miliarda 300 mi-
lionów. Czyli 700 milionów na naukę plus 1 miliard 
300 milionów na wzrost wynagrodzeń o 10%. Do 
tego wzrost wynagrodzeń o 10% w Polskiej Akademii 
Nauk to kolejne 100 milionów. To są kwoty, które 
moim zdaniem są realne do osiągnięcia w budże-
cie. I tutaj będę bardzo wdzięczny państwu senato-



51
63. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktów 3. i 4. porządku obrad Senatu

(Senator Marek Rocki: O to właśnie pytam.)
Taka jest przynajmniej nasza interpretacja, jeżeli 

chodzi o cel tych przepisów. Absolutnie nie jest tak, 
że samo poddanie się ocenie kompleksowej wyłącza 
oceny programowe. Tylko pozytywna ocena komplek-
sowa wyłącza oceny programowe. Nie chodzi o pod-
danie się ocenie, ale o uzyskanie oceny pozytywnej.

(Senator Marek Rocki: Rozumiem, że to musi być 
uregulowane na poziomie statutu. Tak?)

Doprecyzowanie terminarza pewnie tak…

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja tak na marginesie naszej dyskusji chciałbym 

powiedzieć, że był taki okres w najnowszej histo-
rii Polski, w którym 4 historyków sprawowało naj-
ważniejsze funkcje w państwie: tu obecny pan mar-
szałek Borusewicz jako marszałek Senatu, historyk 
Grzegorz Schetyna jako marszałek Sejmu, premier 
Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski. 
Była to sytuacja, powiedziałbym, szczególna. Ale to 
już tak na marginesie.

Moje pytanie zmierza do tego… Cieszę się, że 
w art. 20 ustawy jest zapis dotyczący oświadczenia 
lustracyjnego. Zgadzam się z panem premierem, że 
w swojej treści jest on znacznie dalej idący niż zapis 
ustawy sprzed prawie 10 lat. Z mocy ustawy wyklucza 
się tu osoby, które były tajnymi współpracownikami, 
względnie pracownikami, organów bezpieczeństwa 
PRL z możliwości zasiadania w radzie i bycia rek-
torem.

Moje pytanie… W przypadku tamtej ustawy 
wystarczyło złożyć… Nawet jeżeli było się tajnym 
współpracownikiem, ale złożyło się zgodne z praw-
dą oświadczenie lustracyjne, to nie wpływało to na 
zatrudnienie czy na stosunek pracy.

Moje pytanie jest takie: czy w ministerstwie szkol-
nictwa rozważano w trakcie prac nad ustawą możli-
wość rozszerzenia tego katalogu, tak żeby ująć w nim 
również kadrę mającą bezpośrednią styczność z na-
uczaniem, czyli ze studentami? Czy rozważano taką 
możliwość? Bo na razie, jak rozumiem, w ustawie 
jest zapis dotyczący jedynie członków rady i rekto-
rów. A co, jeżeli chodzi o pozostałych pracowników? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław 

Gowin: Ponieważ za tę partię przepisów odpowiadał 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to nie ma tu-
taj, Panie Senatorze, sprzeczności. W związku z no-
wymi zadaniami, które staną przed Polską Komisją 
Akredytacyjną, oraz koniecznością przyjęcia nowego 
statutu chcemy dać obecnym władzom PKA, bo nie 
przewidujemy żadnych zmian, prawo doboru takich 
współpracowników, jakich uważają za optymalnych. 
Wiemy z zapowiedzi pana prof. Diksa, że zamie-
rza przedłużyć umowy o pracę wszystkim swoim 
pracownikom. Czyli jest to pewna możliwość, też 
wynikająca z pewnego kredytu zaufania, którego 
udzielamy obecnej dyrekcji PKA.

Co do drugiej sprawy, to pan minister Müller, je-
żeli pan marszałek pozwoli…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę uprzejmie.
Pan minister Müller. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! 
Jeżeli chodzi o ocenę kompleksową, to jest ona 

rodzajem oceny, która daje dodatkowe uprawnienia. 
Ewentualna negatywna ocena kompleksowa nie po-
woduje żadnych negatywnych konsekwencji. Uczelnia 
jednak nie uzyskuje szerokich uprawnień, np. w za-
kresie swobody tworzenia kierunków studiów, gdy 
nie posiada odpowiedniej kategorii naukowej.

Senator Marek Rocki:
Ja nie o to pytałem. Jeśli uczelnia nie dostanie 

kompleksowej oceny pozytywnej…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller: O tym mówię.)
Nie ma już ocen programowych. I nie jest zapla-

nowane, kiedy mają one nastąpić. Powstaje pustka. 
Uczelnia nie dostała kompleksowej oceny pozytywnej 
i od jakiegoś czasu nie przechodziła ocen programo-
wych.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:
W takim momencie standardowo powinny zostać 

przeprowadzone oceny programowe.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Powiem, że była to bardzo merytoryczna dysku-
sja, jeżeli mogę pozwolić sobie na taki komentarz. 
Naprawdę czasami łezka mi się w oku kręci z tego 
powodu, że opuściłem tę Izbę prawie 10 lat temu.

(Senator Robert Dowhan: Zapraszamy.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, Panie Premierze, żal poniewcza-

sie.
(Wesołość na sali)
Ale dobrze. Na pewno jesteśmy z tego zadowoleni.
Chciałbym państwa poinformować, że po rozpa-

trzeniu punktów dotyczących prawa o szkolnictwie 
wyższym i nauce przejdziemy do rozpatrywania 
punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o szcze-
gólnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice 
w województwie zachodniopomorskim.

Informuję, że wnioski… Aha, nie, bo dyskusja… 
Tak, tak, patrzę tutaj.

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Rockiego.

Otwieram łączną dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Żaryna.)
…Żaryna, Jana Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Tak jest. Dziękuję panu, Panie Marszałku.
Szanowni Senatorowie!
Chciałbym zacząć od konkretu, mianowicie bar-

dzo się cieszę i dziękuję panu senatorowi Janowi 
Marii Jackowskiemu za to, że zadał dodatkowe 
pytanie dotyczące lustracji i jej historii, jeśli cho-
dzi o placówki akademickie, szkolnictwo wyższe, 
w tym także Polską Akademię Nauk. Rzeczywiście 
rozwiązania, które zostały tu zaproponowane, są roz-
wiązaniami poszerzającymi możliwości lustracyjne 
w stosunku do lat 2005–2007. Ewidentnie bardzo 
pocieszające jest także to, że w odróżnieniu od sytu-
acji z lat 2005–2007, w której propozycje lustracyjne 
wzbudziły zdecydowaną niechęć środowiska akade-
mickiego, usłyszeliśmy tu w odpowiedzi od pana mi-
nistra i premiera Jarosława Gowina, że ta kwestia nie 
nastręczała problemów. Nie odczuwał on nacisków, 
które zmierzałyby do zaniechania włączenia tej partii 
przepisów do projektowanej ustawy.

W związku z tym, że jest taki dobry klimat, a ten 
klimat może już nie wrócić, mam bardzo konkretną 
propozycję – i to znajduje się w poprawkach, które 
za chwilę panu marszałkowi przekażę – mianowicie, 
by zwiększyć pulę osób, które będą musiały poddać 
się przepisom lustracyjnym właśnie w tej otwartej 
formule, a nie zamkniętej, co jest jak najbardziej po-

w trakcie prac pan minister Müller, to znowu oddał-
bym mu głos.)

Proszę bardzo, pan minister Müller.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Müller:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Jeżeli chodzi 

o osoby objęte tym katalogiem, to powiem, że on jest 
nieco szerszy, ponieważ obejmuje wszystkie osoby, 
które są członkami wszystkich organów uczelni, nie 
tylko rady uczelni, ale również Senatu i organów, które 
ewentualnie powstałyby w uczelni, w szczególności 
organów, które będą nadawały stopnie naukowe, bo 
tylko organ uczelni może nadać stopień naukowy.

Ponadto wszystkie osoby, które pełnią funkcje 
kierownicze w uczelni, są objęte tym obowiąz-
kiem. To jest poprawka, która została wprowadzona 
w Sejmie. Wszystkie osoby pełniące funkcje kierow-
nicze w uczelni są objęte dezubekizacją – to byłoby 
pewnie trafne określenie.

Faktycznie, jak pan senator wspomniał, obejmuje 
to te osoby bez względu na treść oświadczenia lu-
stracyjnego. Jest to zmiana znacząca, jednoznaczna 
i oceniająca działanie tych osób.

(Głos z sali: No i to jest dobre.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Chciałbym zadać pytanie panu premierowi tak tro-

chę na marginesie. Pan wspomniał o tym, kto ewen-
tualnie byłby dobrym wykładowcą, i wymienił pan 2 
profesorów. Tak się zapytam: czy pan dr Kaczyński 
mógłby wykładać prawo konstytucyjne?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
To już pozostaje w autonomicznej gestii poszcze-

gólnych uczelni.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Premierze.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:
Bardzo serdecznie dziękuję państwu senatorom. 

(Oklaski)
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(senator J. Żaryn) Zobaczymy, czym ta ustawa będzie w praktyce 
owocować. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć i za-
deklarować, że będę pilnował kilku kwestii.

Po pierwsze, zdecydowanie będę pilnował – mam 
nadzieję, że razem z panem senatorem Kleiną, który 
o tym też publicznie mówił – kwestii kondycji tzw. 
uczelni regionalnych. Oczywiście rozumiemy, że nie 
musi to być związane tylko i wyłącznie ze Słupskiem, 
o którym mówił pan senator Kleina. Ja także jako 
historyk świadom jestem tego, że nasze pokolenie, po-
lityków dzisiaj sprawujących ten mandat, ma pewne 
zobowiązania. Jednym z tych zobowiązań jest dbałość 
o trwanie ziem zachodnich i północnych przy pol-
skości. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tam 
polska inteligencja była słaba. Tam tworząca się pol-
ska inteligencja ma być silną grupą społeczną, która 
potrafi właśnie tam na miejscu funkcjonować, i nie 
powinna być wypłukiwana, wyjeżdżać na zewnątrz 
swoich regionów. Dobro Polski wymaga tego, by do-
bre, jak najlepsze uczelnie znajdowały się właśnie 
na terenie ziem zachodnich i północnych. Będę kibi-
cował Słupskowi razem z panem senatorem Kleiną, 
żeby i tamta uczelnia miała jak najlepsze możliwości 
regeneracyjne. Niestety mam świadomość, że niektóre 
z tych uczelni mogą wejść w stadium degeneracji, co 
będzie oczywiście przeciw założeniom ustawy i może 
stać się prawdą niechcianą.

Drugi rewir takich, mam nadzieję, daleko idących 
zobowiązań ministerstwa, co do którego chciałbym, 
żeby stał się moją współodpowiedzialnością, to polska 
humanistyka, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
historycznych. Bez wątpienia będę starał się monito-
rować funkcjonowanie tejże ustawy w tym kontek-
ście, żeby polskie uczelnie stanowiły bardzo wyraźnie 
przestrzeń najwyższego pułapu uczelni światowych. 
I bardzo nam zależy na tym – szczególnie jako rządo-
wi, który podjął się ważnej misji prowadzenia polskiej 
polityki na zewnątrz – żeby właśnie te nauki histo-
ryczne były obecne także w przestrzeni światowej. 
Nie mam cienia wątpliwości co do tego, że taka jest 
intencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
ale równocześnie trzeba, bez wątpienia także właśnie 
na poziomie naukowym, na poziomie akademickim, 
a także na poziomie studenckim, troszczyć się o to, 
by rozwój nauk humanistycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii, był należyty. Ponieważ zno-
wu do obowiązków naszego pokolenia należy to, by-
śmy stawali się coraz mocniej i coraz mocniej wspól-
notą narodową odzyskującą tożsamość i świadomość 
narodową. Przykładowo jutro będziemy obchodzili 
uroczystości związane z tragedią wołyńską. Bez wąt-
pienia bardzo dużo zostało w ciągu ostatnich lat zro-
bione, żeby w historii pojawiła się ta część tematyki 
badawczej. Ona stała się już w jakiejś mierze naszym 
dobrem powszechnych, ale jak długo w naukowych 
badaniach historycznych w ogóle zbrodnia wołyńska 

zytywne, i by objąć lustracją wszystkich pracowni-
ków akademickich, którzy będą musieli poddać się 
temuż rygorowi, a także wszystkich pracowników 
badawczych Polskiej Akademii Nauk. Mam nadzieję, 
że dzięki temu, ze względu na dobry klimat ta rady-
kalniejsza wersja zostanie przyjęta i nie trzeba będzie 
wracać do tego tematu. Lepiej zamykać niż zostawiać 
półotwarte drzwi. A i środowisko naukowe, tak aka-
demickie, jak i badawcze, mam nadzieję, przyjmie to 
z wdzięcznością, właśnie ze względu na to, że pewien 
temat raz na zawsze zostanie zamknięty. To tyle, jeśli 
chodzi o poprawki, które za chwilę przekażę.

Wcześniej złożyłem inną poprawkę, która doty-
czyła równego potraktowania w kwestii wynagro-
dzeń przedstawicieli pionów badawczych, a także 
nauczających, pracujących w Polskiej Akademii 
Nauk, i pracowników akademickich uczelni wyż-
szych. Nie zamierzam teraz do tego wątku wracać, 
choć on wiąże się, rzecz jasna, z kwestiami budżeto-
wymi. Zadałem pytanie o planowany, przynajmniej 
zdaniem ministerstwa, budżet na rok 2019, ponie-
waż zdaję sobie sprawę, że przyjęcie tej poprawki, 
którą wniosłem i która dotyczy Polskiej Akademii 
Nauk, ma jednocześnie rolę służebną, służebną 
wobec przyszłorocznego budżetu i batalii o tenże 
budżet. Mam nadzieję, że jak uchwalimy tę ustawę 
w takiej wersji, jaką w tym punkcie ja proponuję, to 
będziemy mieli wystarczający instrument do tego, 
żeby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
otrzymało pulę pieniędzy większą przynajmniej 
o te 100 milionów zł. Nie mówię o tym, że, rzecz 
jasna, liczymy na jeszcze więcej. Mam nadzieję, że 
mogę to powiedzieć w imieniu całego środowiska 
naukowego.

Chciałbym powtórzyć zdanie kanoniczne, które 
często w gronie senatorów Prawa i Sprawiedliwości 
pada. Jest to ustawa ze wszech miar potrzebna i waż-
na, ale ma pewną cechę – nie chcę na razie nazywać 
tego wadą – która powoduje tak daleko idącą ner-
wowość na forum parlamentu towarzyszącą wpro-
wadzaniu tej ustawy. Jest to cecha, którą określamy 
prosto – nie ma dzisiaj nikogo, kto do końca przewi-
działby, jakie ta ustawa przyniesie skutki. Ale to nie 
jest wyraz jakiejś słabości legislacyjnej – ta, rzecz 
jasna, nam wszystkim się tu zdarzała – ale wyraz 
świadomości tego, że cele i intencje mogą okazać 
się za słabym argumentem w stosunku do tego, co 
w praktyce stanie się w tej materii bardzo skom-
plikowanej, wymagającej zachowania głębokiego 
szacunku, zachowania daleko idącej autonomii, 
a w związku z tym zachowania takich przestrzeni, 
w których nie ma bezpośredniego oddziaływania 
ministerstwa na świat nauki. I całe szczęście, rzecz 
jasna, że nie ma tego oddziaływania.
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(senator J. Żaryn) żeby ośrodkami naukowymi o takim znaczeniu się 
stały.

Podczas pierwszej części debaty, w czasie pytań 
do senatora sprawozdawcy – a później pan minister 
Gowin odpowiadał mi także na to pytanie – zwra-
całem uwagę, że przecież w wielu krajach europej-
skich, nawet u naszych najbliższych sąsiadów… Jeżeli 
spojrzymy na Niemcy, to widać, że tam bardzo silne 
ośrodki naukowe, uniwersytety o nawet ogólnoeuro-
pejskim znaczeniu, znajdują się w małych miejsco-
wościach. I można wiele takich miejscowości poka-
zać. Ja podczas pytań podawałem przykład Giessen, 
gdzie jest doskonały ośrodek kształcenia prawników, 
o znaczeniu ogólnoniemieckim, a generalnie nawet 
szerzej. Takich przykładów z Niemiec, z Wielkiej 
Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych można podawać 
bardzo wiele. Niestety, my w Polsce ciągle myślimy 
na wzór wschodni i wyobrażamy sobie, że wszystko 
musi się dziać w centrum, w stolicy, w Warszawie, 
że wielkie rzeczy nie mogą być realizowane poza 
stolicą. To nie jest choroba tylko PiS, chociaż PiS robi 
to, że tak powiem, z pełną premedytacją i w sposób 
naprawdę szkodliwy przy okazji wielu różnego rodza-
ju ustaw. Te błędy popełniała Platforma i wcześniej 
także… U nas brakuje takiego myślenia, że Polska to 
nie tylko Warszawa, to nie tylko metropolie, ale także 
mniejsze ośrodki i te ośrodki mogą być znakomitymi 
ośrodkami naukowymi. Jeżeli minister dzisiaj mówi, 
że tam także będzie się prowadziło szkolnictwo wyż-
sze, ale, powiedzmy, tylko na poziomie zawodowym 
– to nie jest „tylko”, to jest czasami „aż” – to… To 
też jest ważne, ja tego nie neguję, ale ten element 
naukowości, badań to jest ten czynnik, który czyni 
miasto, miejsce, region silnym; ludzie, mieszkańcy, 
obywatele, naukowcy przyjeżdżają, spierają się, są 
konferencje naukowe. Jeżeli tego nie ma, to uczelnia 
staje się szkołą uczącą zawodu. Mówię: nie ma w tym 
nic złego, ale z punktu widzenia budowania siły regio-
nu, siły miasta to jest zdecydowanie za mało. To jest 
w zasadzie… W praktyce prowadzi to do wysysania 
kadr. Po cóż dobry, uznany naukowiec będzie przy-
jeżdżał do takiej miejscowości jak Słupsk, Koszalin, 
nawet Szczecin, skoro tam nie będzie mógł prowadzić 
dysputy, debaty naukowej? Niestety, obawiam się, że 
ta ustawa – nie wnikam w jej szczegóły dotyczące 
pracowników naukowych, tych wszystkich procedur 
itd., nie jest to temat dla mnie właściwy, więc nie 
chcę się w tych sprawach wypowiadać – w sprawach, 
które wywołuję, w dłuższej perspektywie prowa-
dzić będzie, jestem o tym przekonany, do degradacji 
mniejszych ośrodków naukowych, a przez to także 
całych regionów. Tutaj wcześniej było wspomniane, 
pan senator Żaryn o tym mówił, jak bardzo zapóź-
nione, zaprzepaszczone czy zaniechane są badania 
regionalne, tu podał przykład Kaszub czy Pomorza. 
Proszę państwa, najstarszym uniwersytetem pomor-

była niedostrzeżona. Mam pełną świadomość, że jeśli 
chodzi np. o badania… Znowu zwrócę się do mojego 
sojusznika w tej kwestii, pana senatora Kleiny. Czy 
rzeczywiście istnieje na poziomie szeroko pojętej 
polskiej nauki świadomość, jak ważną częścią histo-
rii Polski jest np. historia polskich Kaszubów? Z ich 
niezwykłościami, np. historią „Gryfa Pomorskiego”. 
Ile jest prac doktorskich, habilitacyjnych, które by 
o „Gryfie Pomorskim” traktowały? My mamy bar-
dzo dużo zaniedbań, jeśli chodzi właśnie o tworzenie 
wspólnoty narodowej jako pewnego dobra wyrastają-
cego z badań regionalnych, które są szalenie, szalenie 
ważne. I znowu proszę zobaczyć, że jest w tym jakaś 
korelacja i sens wewnętrzny…

(Rozmowy na sali)
Już kończę.
Nie będzie dobrych i o najlepszym poziomie re-

gionalnych uczelni, jeżeli nie będzie możliwości, 
by te regionalne uczelnie poczuły wolę całej Polski, 
żeby dorobek i historia tej ziemi stała się dobrem 
powszechnym i ogólnym.

A zatem w tych co najmniej kwestiach będę na 
pewno monitorował ministerstwo i w związku z tym 
będę bardzo trzymał rękę na pulsie, po to żeby ewen-
tualnie wrócić w przyszłym roku do tematów, jeżeli 
okaże się, że nie zostały należycie zrozumiane i zin-
terpretowane przez tych, którzy tworzą dzisiejszą 
ustawę. Dziękuję bardzo.

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

Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Żaryn kilkakrotnie wywołał moje 

nazwisko, i to w takim pozytywnym kontekście. Za 
to mu dziękuję. Rzeczywiście ta kwestia, o której 
mówi, jest przedmiotem troski i mojej, i bardzo, bar-
dzo wielu ludzi. A więc żeby te badania regionalne 
były podtrzymywane i były prowadzone. Niestety 
badań regionalnych nie da się prowadzić bez ośrod-
ków naukowych. Jeżeli uczelnie regionalne… Może 
my nawet źle je nazywamy, bo uczelnia, która jest 
poza ośrodkiem metropolitalnym, nie musi być uczel-
nią tylko o znaczeniu regionalnym. Ona może być 
i powinna być uczelnią o znaczeniu ogólnopolskim 
czy nawet szerzej. Powinna być – to się łatwo mówi, 
tak? Oczywiście to wymaga różnych działań – tak-
że ze strony parlamentu, rządu, samorządów itd., 
a w pierwszej kolejności środowiska naukowego – 
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(senator K. Kleina) nie widzi, nie dostrzega, że ta zmiana może wywołać 
skutki całkiem gdzie indziej, w innym obszarze. To 
jest choroba Polski po 1989 r. Były rządy, które to 
lepiej rozumiały i potrafiły ten problem rozwiązać – 
tak działo się za czasów rządów AWS i Unii Wolności. 
Nie było to idealne, broń Boże, nie idealizuję tego 
okresu, ale było wówczas przynajmniej jakieś poczu-
cie, że trzeba Polskę widzieć z perspektywy regional-
nej. I były próby, były działania, zresztą udane, żeby 
różne rzeczy odtwarzać, budować itd. Teraz państwo 
jako PiS używacie retoryki o zrównoważonym rozwo-
ju, o myśleniu o obszarach pozametropolitalnych, ale 
niestety praktyka działania jest dokładnie odwrotna. 
Może lepiej było nie mówić na ten temat, tylko coś 
dobrego zrobić. Takie przykłady można mnożyć przy 
różnych okazjach.

Chciałbym, żebyście państwo jeszcze raz to spró-
bowali przemyśleć, zastanowić się i cofnąć się tam, 
gdzie to jest jeszcze możliwe. Bo jeżeli będą w ten 
sposób środki rozdzielane, jak się to proponuje, to 
w praktyce zakonserwuje się pozycję uniwersytetów, 
ośrodków naukowych nawet na dziesiątki lat i trud-
ne będzie zbudowanie uniwersytetu z prawdziwego 
zdarzenia np. w Opolu. Przepraszam, że wymieniam 
akurat Opole, które ma dobry uniwersytet, ale tak 
będzie. Prawda? Bo jeżeli będzie wspierany Wrocław 
czy Warszawa… Oni choćby chcieli, choćby cuda 
robili, to sobie z tym wszystkim nie poradzą. I to 
jest problem i właśnie dlatego ta ustawa jest tak bar-
dzo szkodliwa, niebezpieczna. Chodzi właśnie o te 
elementy związane z rozwojem regionalnym. Ona 
w konsekwencji doprowadzi niestety do tego, że ka-
dry, elity będą wysysane z tych ośrodków pozame-
tropolitalnych.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I młodzież.)
A młodzież na etapie nauki będzie podejmowała 

decyzje o wyprowadzeniu się z mniejszych ośrod-
ków. Oni będą się zastanawiać, po co mają mieszkać 
w Słupsku. Prawda? Tu jest Akademia Pomorska, ale 
skoro ją degradują, to idę, jeżeli tylko będę miał taką 
szansę, na uniwersytet do Gdańska… Ale on też się 
nie mieści w tej kategorii, więc trzeba do Warszawy. 
A zaraz potem przyjdzie taka myśl: po co mam iść 
ze Słupska do Warszawy, skoro równie dobrze od 
razu mogę pójść na studia do Berlina, do Giessen, 
do Heidelbergu, na Oxford czy gdziekolwiek indziej. 
Bo oni widzą, że ich traktuje się jako ludzi gorszej 
kategorii. I to jest to niebezpieczeństwo. Myślę, że 
brakuje takiej refleksji nam wszystkim – wam, bo 
dzisiaj odpowiadacie za Polskę jako rządzący, ale 
nam też. My na to zwracamy uwagę, ale może robimy 
za mało. Ja ciągle, z uporem godnym lepszej sprawy 
przy różnych okazjach o tym mówię, ale z reguły 
ten spór przegrywam i jestem przegłosowywany. 
Niektórzy ludzie potem pytają: po co on to robił? 
Ale mam dzisiaj pewną przewagę, bo jeszcze parę lat 

skim i jednym z najstarszych w tej części Europy nie 
jest uniwersytet w Gdańsku czy w Szczecinie, ale 
uniwersytet w Greifswaldzie, w Gryfii. Myśmy do-
piero po latach zaczęli budować Uniwersytet Gdański, 
później Uniwersytet Szczeciński, które, mimo że są 
już silnymi ośrodkami, ciągle jeszcze są na etapie, 
w sensie naukowym i jeśli chodzi o dobrą między-
narodową pozycję, raczkującym. Jeżeli my będziemy 
ograniczali tego typu ośrodki – podaję tu przykład 
Szczecina czy Gdańska, nie wspominam już o takich 
miastach jak Słupsk czy Koszalin – to będzie to pro-
wadziło do takiej sytuacji, że znowu w przypadku 
nauki, humanistyki dotyczącej Pomorza głównymi 
ekspertami będą nie polscy naukowcy, ale naukow-
cy z Berlina, z Greifswaldu, z Rugii, z Rostoku, nie 
wiem, skąd jeszcze, bo po prostu tam te dziedzi-
ny nauki są wspierane. Myślę, że to jest naprawdę 
ogromne zagrożenie i wydaje mi się, że powinniśmy 
to zrobić…

Państwo jako PiS oddaliście decyzję dotyczącą 
reformy nauki panu ministrowi Gowinowi. Przecież 
my, Platforma Obywatelska, znamy go doskonale, 
on był ministrem w naszym rządzie i wprowadzał 
reformę dotyczącą sądownictwa.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Likwidacja 
sądów.)

To była tak samo nieprzemyślana reforma. Myśmy 
mieli z tym kłopotów co niemiara, trzeba było się 
z tego wycofywać. Wyście z tego nie wyciągnęli żad-
nych wniosków. Ja nie mówię… Możliwe, że należało 
likwidować jakieś sądy, nawet mógłbym się z tym 
zgodzić, ale wówczas trzeba było tym miastom zapro-
ponować inne rozwiązanie, nawet w ramach tej samej 
struktury. Skoro likwidujemy sąd w Bytowie, to mó-
wimy, że zostanie tutaj prokuratura dla 2 powiatów. 
Ale nie: w jednym mieście likwiduje się wszystko, 
a w drugim się tworzy. To jest po prostu bezmyślna 
polityka. Boję się, że to jest kopia, to samo, że wy-
ście tego nie zauważyli, że wyście tego nie wyczuli, 
że to może prowadzić do takich samych skutków. 
Tylko że w przypadku sądów stosunkowo łatwo się 
z tego wycofać, czasami popełnione błędy są trudne 
do odwrócenia, nawet w sądownictwie były pewne 
rzeczy trudne do przywrócenia, jednak relatywnie 
łatwiej… Ale w przypadku szkolnictwa wyższego to 
są rzeczy nie do cofnięcia. Bo jeżeli profesorowie i na-
ukowcy wyjadą, osiądą w Gdańsku, w Warszawie czy 
gdzieś indziej, to przecież już nie wrócą do Słupska, 
do Koszalina czy nawet do Szczecina. I to jest ten 
problem. Myślę, że z tego sobie po prostu państwo 
jako rządzący dzisiaj PiS nie zdajecie do końca spra-
wy. Jest ciągle jakaś taka chęć, taka tendencja u nas 
w Polsce do tego, że każdy swój wąski wycinek spra-
wy załatwia – wydaje mu się, że zbawia Polskę, ale 
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(senator K. Kleina) tylko badano procesy historyczne, a więc jakieś 
przemiany, transformacje społeczne, transformacje 
gospodarcze w oparciu o rozwój jakiegoś terenu. No, 
była to marksistowska metoda badań, która inaczej, 
powiedzmy, stawiała akcenty. To przekładało się rów-
nież na nauki socjologiczne, na socjologię i na cały 
szereg innych nauk humanistycznych. To, że komu-
nizm się skończył, nie oznacza, że skończyły się czasy 
ideologii, ponieważ w humanistyce są różne nowe 
ideologie, często odwołujące się do neomarksizmu, 
nowej lewicy czy jakkolwiek byśmy to określali. Nie 
czas i miejsce na szerszą debatę na ten temat, ale 
te ideologie kierunkują jednak badania w zakresie 
humanistyki. Nie jest tajemnicą, że pewne obszary 
tematyczne są szczególnie premiowane, np. rola ko-
biet, feminizm w historii czy współcześnie, podobnie 
jak wszelkie sprawy związane z polityką równości, 
z dyskryminacją. To są te obszary, nazwijmy to, po-
litycznie wrażliwe, które w sposób szczególny prze-
kładają się później na badania i przyznawanie różnych 
wniosków, grantów w tym zakresie.

Jak już zostało powiedziane w toku dyskusji, 
mamy w Polsce szereg obszarów w dziedzinie huma-
nistyki, które po okresie PRL wymagają szczególnych 
badań. No, to jest kwestia regionalistyki – regionali-
styka była dosyć okrojona w okresie PRL, z różnych 
powodów – to jest kwestia budowania tożsamości 
małych ojczyzn. To wszystko było w jakiś sposób 
homogenizowane przez system PRL-owski, komuni-
styczny czy jakkolwiek byśmy go nazwali. I dlatego 
te badania są szczególnie istotne.

Pytanie jest takie, czy te badania będą na rynku 
międzynarodowym wzbudzały takie zainteresowanie, 
żeby przyjmowano je do publikacji w renomowanych 
czasopismach zagranicznych. Mówię to jako czło-
wiek, którego praca magisterska została opublikowa-
na w jednym z najbardziej prestiżowych światowych 
czasopism dotyczących tej dziedziny, którą się zajmo-
wałem. A zajmowałem się wtedy historią fotografii 
i napisałem pracę magisterską o początkach polskiej 
fotografii politycznej. Ta moja praca wstrzeliła się 
idealnie w badania amerykańskie, ponieważ to był 
okres zainteresowania wojną secesyjną w Stanach 
Zjednoczonych i wykorzystaniem fotografii do ce-
lów propagandy politycznej w ówczesnych realiach 
technologicznych. No, wiadomo, że fotografia miała 
wtedy pewne ograniczenia techniczne, których dzi-
siaj już nie ma. I ta praca została opublikowana, ale, 
z całym szacunkiem, gdybym pisał pracę na temat 
rozwoju fotografii portretowej w Krakowie w do-
bie autonomii galicyjskiej, gdybym chciał napisać 
szerzej o Ignacym Kriegerze, wybitnym fotografie, 
który na ulicy Krupniczej miał swój warsztat, czy 
o tego typu… Byłaby to standardowa praca, która 
już by nie znalazła zainteresowania tego kwartalnika, 
w którym opublikowałem moją pracę magisterską, 

temu śmiano się ze mnie, z tego sposobu myślenia, 
a dzisiaj widzę, że tylko nie słuchają. To już jest duża 
zmiana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Panie Senatorze. Słuchaliśmy pana.
I pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo. 

Też będziemy słuchać.
(Senator Kazimierz Kleina: Powiedz coś dobrego 

o Kaszubach.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Kleina domaga się, żebym coś do-

brego o Kaszubach powiedział. Chcę więc powie-
dzieć, że dużo czasu spędzam na gościnnej ziemi 
kaszubskiej i bardzo cenię działalność Towarzystwa 
Kaszubskiego, na którego posiedzeniu miałem okazję 
kilka miesięcy temu być.

A przechodząc do tematu naszej debaty, na po-
czątku chciałbym trochę popolemizować z panem 
premierem Gowinem w kontekście tego przykładu 
dotyczącego dra Henry’ego Kissingera. On niewąt-
pliwie był osobą rozchwytywaną na uczelniach jako 
wybitny znawca polityki, politolog i analityk poli-
tyczny. Chciałbym zwrócić uwagę, że w systemie 
amerykańskim stopień doktora umożliwia objęcie 
stanowiska profesora i bycie profesorem. Tam nie ma 
habilitacji, w związku z czym uważam, że ten przy-
kład nie był do końca trafiony. Tam jest inny system, 
tam są trochę inne kryteria. Doktorat jest tam bardziej 
wymagający w stosunku do naszych doktoratów, bo 
u nas jest jeszcze habilitacja jako ten element, który 
powoduje, że uznaje się, iż adept nauki może już pro-
wadzić w pełni samodzielne badania. U nas uzyskuje 
się stopień doktora habilitowanego, a w Ameryce jest 
tylko doktorat, w związku z czym nie był to, powie-
działbym, najlepszy przykład ilustrujący odpowiedź 
na pytanie, które zadałem.

Wysoka Izbo, w toku tej debaty starałem się być 
po trosze rzecznikiem środowisk humanistycznych. 
Reprezentuję humanistykę i chciałbym powiedzieć, 
że z bardzo dużą uwagą przysłuchiwałem się odpo-
wiedziom pana premiera na pytania, które w trakcie 
tej debaty padły. Chciałbym zwrócić uwagę na to, 
że tu jest kilka płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna 
jest taka, że nauki humanistyczne były w przeszłości 
i są obecnie poddawane szczególnej ideologizacji. 
Pamiętamy okres PRL, pamiętamy, na czym polegało 
wprowadzanie metod marksistowskich czy marksi-
stowskiej dialektyki do historii. Upraszczając, po-
wiem, że nie badano losów poszczególnych ludzi, 
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(senator J.M. Jackowski) środowiskami, rozmawiać, pokazywać, przekonywać, 
uzasadniać swoje racje, jest bardzo dobrą metodą, 
i chciałbym za to panu podziękować, że właśnie w for-
mie nie konfrontacji, ale próby poszukiwania dialogu, 
żeby te środowiska uspokoić…

Jednak tak naprawdę skutki tej ustawy i tej… To 
jest w mojej ocenie skok w głęboką wodę. Jest to 
duża zmiana w stosunku do tego, co było, jest to duża 
zmiana w stosunku do tego, do czego w jakimś sensie 
wszyscy się przyzwyczaili. No bo tak było i tak to 
po prostu trwało.

Jednak jeśli chodzi o to, jakie będą ostateczne 
skutki, to – jak sądzę – będziemy tę sprawę monito-
rowali. Tu jeden z głosów senatorów był taki, że nie 
ma idealnej ustawy, która raz uchwalona już na wieki 
na wieków będzie zamknięta. Być może ustawy będą 
wymagały czy jakiejś korekty, czy jakichś po prostu 
dalszych rozwiązań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Rockiego.

Senator Marek Rocki:
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki 

Senacie!
Moje wystąpienie w dużym stopniu związane bę-

dzie z uzasadnieniem kilkunastu poprawek, które 
złożyłem. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że 
części poprawek, które zgłaszałem wczoraj na posie-
dzeniu komisji, dzisiaj nie zgłosiłem, dlatego że przy-
jąłem argumentację pana premiera. Część poprawek 
zmieniłem i dołożyłem jeszcze nowe poprawki, po 
części w związku z przebiegiem dzisiejszej debaty 
i odpowiedziami pana premiera na pytania.

Zacznę od spraw ogólnych. Wszyscy podkreśla-
ją to, że zaletą toku prac nad tą ustawą były długie 
i szerokie konsultacje. Ja mam wrażenie, że to akurat 
było niedobre dla tej ustawy, dlatego że zbyt długie 
negocjacje, zbyt długie konsultacje spowodowały, że 
części środowiska utkwiła w pamięci nie ta wersja 
ustawy, którą się teraz zajmujemy, tylko jakieś wcze-
śniejsze jej wersje. Stąd były wadliwe interpretacje, 
wadliwe, niesłuszne opinie, a debaty dotyczyły tylko 
części rozwiązań, a nie całej ustawy. Był np. taki 
moment, kiedy właściwie cała dyskusja skupiła się 
na likwidacji wydziałów i na roli oraz składzie rady, 
a przecież ustawa nie likwiduje wydziałów, tylko nie 
używa słowa… Teraz już używa, ale w tej pierwotnej 
wersji po prostu nie było słowa „wydział”. I to nie 
oznaczało, że się likwiduje wydziały. To samo doty-
czy rady, która ewoluowała. Nawiasem mówiąc, ja 
jestem sceptykiem co do pozytywnej roli rady, o któ-

a był to „History of Photography”, jeden z najpoważ-
niejszych kwartalników drukowanych w Stanach 
Zjednoczonych. Więc mówię o tym, powołując się 
również i na taki przykład. 

Dlatego pytałem pana premiera szczególnie o te 
czasopisma polskie i o to, żeby tę certyfikację – na-
zwijmy to takim nieładnym słowem – jakości prac, 
które powstają, jednak w jakiś sposób zrównoważyć 
i również dać szansę polskim tytułom naukowym, 
które dzięki temu też mogłyby powrócić. No, wiemy, 
jak wygląda sytuacja w tym obszarze.

Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwa-
gę, to jest kwestia, ogólnie mówiąc, lustracji. Otóż, 
Wysoka Izbo, był w Krakowie pewien bardzo znany 
w czasach PRL profesor psychologii, guru psychologii 
behawiorystycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Nie będę wymieniał jego nazwiska, jest to osoba dziś 
nieżyjąca. Miał ogromny dorobek, cała szkoła była, 
wielu psychologów klinicznych i nieklinicznych wy-
szło spod jego ręki. I co się okazało? Okazało się, 
że był on konsultantem Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej i odgrywał kluczową rolę w rozegra-
niu socjotechnicznym sprawy Grzegorza Przemyka. 
Myślę, że pan premier wie, o kim mówię. Nie bę-
dziemy wymieniali nazwiska, chodzi mi o podanie 
przykładu. Otóż on dał podstawy socjotechnicznego 
rozegrania, żeby przerzucić odpowiedzialność za za-
bójstwo Grzegorza Przemyka na, rzekomo, sanitariu-
szy, którzy przewozili pobitego Grzegorza Przemyka.

Mówię o tym, bo jest to znamienny przykład, 
ponieważ był to luminarz polskiej nauki, z niewąt-
pliwym dorobkiem naukowym, z niewątpliwymi 
osiągnięciami naukowymi. I nie twierdzę, że takie 
postacie pracują dzisiaj na polskich uczelniach, ale 
myślę, że ten problem – dosyć wstydliwy w sumie dla 
środowiska czy pomijany w ramach pewnej omerty, 
że o tym się nie mówi –wymaga jednak jakiejś debaty. 

Ja nie chcę wspominać tutaj o rozwiązaniach nie-
mieckich, ale w Niemczech np. osoby, które w ja-
kikolwiek sposób współpracowały ze Stasi bądź 
z enerdowskimi służbami specjalnymi, nie mogą 
pracować na państwowych – podkreślam: państwo-
wych – uczelniach w Niemczech. Mogą pracować, 
owszem, ale na prywatnych uczelniach, więc nie mają 
zamkniętej możliwości zarobkowania, prowadzenia 
nauk. Często są to osoby z dorobkiem naukowym. Ja 
tego absolutnie nie chcę negować.

I teraz, zmierzając do konkluzji… Wydaje mi się, 
Panie Premierze, że sprawa konsultacji ze środowi-
skiem humanistów polskich, bo bardzo szeroka „pale-
ta” wybitnych polskich badaczy – można powiedzieć 
już tak kolokwialnie: od prawa do lewa – po prostu 
wyrażała pewne swoje niepokoje z tym związane… 
I sądzę, że pana metoda, żeby prowadzić dialog z tymi 
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(senator M. Rocki) podpisana przez prezydenta, a już się mówi o tym, 
że trzeba zbierać poprawki, które będą przyjęte tak 
szybko, jak to tylko możliwe. Może jednak za szybko 
pracujemy nad tą ustawą. Chociaż myślę, że przyjęcie 
poprawek teraz daje Sejmowi szansę na ich zaopinio-
wanie jeszcze w lipcu, więc… Nie podobało mi się 
to stwierdzenie we wczorajszej dyskusji na posie-
dzeniu komisji, żeby nie wprowadzać poprawek, bo 
ta ustawa musi wejść w życie 1 października. Z po-
prawkami, które są proponowane, ustawa nadal może 
wejść w życie 1 października – nie ma tutaj przeszkód 
legislacyjnych.

Z rzeczy merytorycznych, które mnie niepokoją, 
chociaż akurat w pierwszej sprawie nie proponuję 
poprawki… Ustawa mówi o tym, że jeśli uczelnia 
uzyska kategorię naukową, która skutkuje koniecz-
nością zmiany nazwy uczelni, to może pozostać przy 
starej nazwie. O ile jest to w miarę oczywiste w przy-
padku uczelni publicznych, bo nazwa uczelni publicz-
nej jest nadawana ustawą, więc musi być zmieniana 
ustawą… Ale zmiana nazwy uczelni niepublicznej 
następuje decyzją władz tej uczelni czy właściciela. 
I wygląda to o tyle dziwnie, że… Załóżmy, że aka-
demia niepubliczna traci uprawnienia akademickie 
w związku z uzyskaniem niskiej kategorii naukowej. 
Ona nadal będzie się nazywała akademią, pomimo że 
nie zasługuje na to. Na pewno będzie to mylące dla 
kandydatów na studia – oni będą myśleli, że idą do 
akademii, bo tak się nazywa uczelnia, podczas gdy ta 
uczelnia tak naprawdę już nie zasługuje na to miano. 
Nie jest to dobre rozwiązanie.

Dzisiaj pan premier bardzo często używał określeń 
związanych z autonomią uczelni. Wczoraj kwestia 
tej autonomii pojawiła przy okazji pierwszej mojej 
poprawki, którą, nawiasem mówiąc, komisja przyjęła. 
Ta poprawka dotyczyła tego, żeby w wymaganiach 
dotyczących rektora uczelni niepublicznej dodać, iż 
powinien on posiadać co najmniej stopień naukowy 
doktora. Zgodnie z przepisem, który jest w ustawie 
w tej chwili, rektorem uczelni niepublicznej może 
być osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata. 
Na pewno nie spowoduje budowania dobrej pozycji 
akademickiej takiej uczelni to, że osoba z niższym 
stopniem tytułu zawodowego pełni taką funkcję 
akademicką. Komisja przyjęła tę poprawkę, chociaż 
rekomendacja pana premiera była negatywna, a ar-
gumentem była owa autonomia. Zwrócę tylko uwagę 
na to, że to jest autonomia założyciela uczelni, a nie 
uczelni, gdyż w tym przypadku rektora powołuje 
założyciel. Dopiero dalej jest powiedziane, że to może 
być senat albo może być zastosowany jakiś inny tryb. 
Zazwyczaj jest tak, że rektora w uczelni niepublicz-
nej powołuje założyciel, a więc to byłaby autonomia 
założyciela, a de facto brakuje tu autonomii…

Zabrakło tego argumentu o autonomii przy okazji 
kolejnej poprawki, którą proponowałem, a mianowi-

rej mówił pan premier, że to będzie pas transmisyjny. 
W uczelniach, które tego chciały, takie ciała istnieją 
od dawna, bo uczelnie chciały mieć kontakt z praco-
dawcami, z rynkiem lokalnym, z samorządem po to, 
żeby wiedzieć, czy dobrze działają. Były konsultowa-
ne i programy studiów, i kierunki rozwoju uczelni, 
i strategie uczelni. Tak więc w dobrych uczelniach 
to istnieje. Ale wprowadzenie takiego rozwiązania 
na poziomie ustawy może doprowadzić do patologii. 
Ja takie patologie obserwowałem np. podczas pracy 
w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kiedy to wpro-
wadzono przepis, że uczelnia powinna mieć strategię. 
Każda uczelnia miała strategię, strategię, która w 3/4 
była strategią kupioną od jakiejś firmy, która pisała 
strategie. Dochodziło do takiej patologii, że nawet 
pogramy studiów były kupowane, na takiej zasadzie, 
że: ponieważ trzeba mieć program studiów, powstała 
firma, która pisze programy studiów. I jeden z recen-
zentów z Polskiej Komisji Akredytacyjnej trafił na 
taki program studiów, który różnił się od jego własne-
go programu studiów, który przeszedł przez komisję 
akredytacyjną, tylko nazwiskami osób, a cała reszta, 
nawet z błędami interpunkcyjnymi, była dokładnie 
taka sama. Wtedy zasięgaliśmy opinii prawników, 
czy to dobrze, czy źle, bo z jednej strony ten program 
został przyjęty przez komisję akredytacyjną, czyli 
był dobry, ale z drugiej strony kupienie programu 
cudzego oznaczało, że nie ma się własnej koncep-
cji kształcenia. A z trzeciej strony jakby korzystanie 
z dobrych praktyk może być oceniane pozytywnie. 
Tak więc to była całkiem niejednoznaczna sytuacja, 
ale właśnie wynikająca z tego, że ustawodawca na-
kazał coś uczelni. I uczelnia, żeby pokazać, że działa 
zgodnie z prawem, miała takie coś… Stąd ja jestem 
sceptykiem co do skuteczności działania rad, tym 
bardziej że rady będą powoływane przez senaty, no 
i senaty powołają sobie takie rady, które będą koncy-
liacyjne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby senat powo-
łał radę, która będzie go krytykowała. Dodam jeszcze, 
że reformy Szkoły Głównej Handlowej, o których po 
części mówił pan premier, były dokonane, kiedy nie 
było tej ustawy, na początku lat dziewięćdziesiątych, 
więc przepisy jakby nie zakazywały przeprowadze-
nia zmian strukturalnych, przepisy też de facto nie 
nakazywały istnienia wydziałów. Problemem jest to, 
że właśnie używamy pewnych słów, które w doro-
zumieniu mają jakieś znaczenie, a może być tak, że 
każdy z uczestników debaty de facto ma swoje własne 
definicje, stąd mogą powstawać problemy związane 
ze zrozumieniem argumentów.

To, co mnie bardzo zaniepokoiło we wczorajszej 
dyskusji na posiedzeniu komisji, to to, że de facto 
była mowa o tym, że już powstaje nowelizacja. Czyli 
ustawa jeszcze nie jest uchwalona przez Senat, nie jest 
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(senator M. Rocki) (Senator Marek Rocki: Okej.)
Poproszę pana senatora Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!
To jest bardzo istotna ustawa, istotna zmiana 

i trudno się do niej nie odnieść. Najpierw chciałbym 
wyrazić uznanie panu premierowi za jego obecność 
tutaj i za cierpliwe odpowiadanie na ciąg pytań, acz-
kolwiek te odpowiedzi były takie bardzo łagodne 
i bardzo idealistyczne, a rzeczywistość tak nie wyglą-
da. Zarządzanie systemem jest jednak w wyniku tej 
ustawy – bardzo silnie to widać – w ręku ministra i to 
krytykuję. Otóż pan minister, czyli w tym przypad-
ku pan premier Gowin, mając jak najlepsze intencje 
i będąc właściwie autorem i pomysłodawcą ustawy, 
będzie ją korygował i interpretował tak, żeby w jego 
pojęciu było dobrze. I zapewne będzie dobrze, ale to 
nie jest walor legislacji, dobrej legislacji. Minister ma 
tutaj za silną pozycję, powinno mniej zależeć od jego 
dobrej woli. Oczywiście minister ma zawsze dobrą 
wolę – tak zakładamy – ale chodzi o to, jak on widzi 
cały system. To jest jeden z punktów krytycznych.

Zanim jednak przejdę do tej krytyki, chcę powie-
dzieć, że ustawa ma pewne walory, cechy pozytyw-
ne. Trzeba to podkreślić. I scalenie tych 5 ustaw jest 
rzeczą wartościową, i połączenie części budżetowych 
jest rzeczą wartościową. Ogólnie rzecz biorąc, prze-
pisy finansowe są dobre. No, jest tutaj sprawa tych 
pracowników Polskiej Akademii Nauk, ale przyjmu-
ję, że jest wola załatwienia tej sprawy. Wychodzi to 
poza materię ustawy, ale to trzeba by było załatwić, 
w szczególności w odniesieniu do pracowników in-
stytutów Polskiej Akademii Nauk. Z kolei właściwie 
cała reszta – i na tym się skoncentruję – podlega kry-
tyce. To nie znaczy, że nie było dobrych elementów. 
One są ujęte poza tymi szczególnie podkreślanymi 
jako wymagające krytyki.

Przede wszystkim jest tu zbyt duża władza mi-
nistra i, powiedzmy, duża uznaniowość w zakresie 
różnych decyzji. Krótko mówiąc, pan minister, czyli 
pan premier trzyma lejce w ręku i może zrobić w tym 
zakresie prawie wszystko, co chce, w szczególności 
za pomocą kategorii. Myślę, że będzie z tego dużo 
dobrego, ale nie musi tak być, a ustawa powinna to 
zapewniać.

Poza tym bardzo duża jest władza rektora. W od-
powiedziach pan premier mówił o statucie, o tym, 
że on to reguluje, ale ustawa w końcu mówi, że 
wszystkich kierowników jednostek – jacykolwiek 
by oni byli na uczelni – mianuje rektor. I w dużej 
części uczelni będzie ich mianował, a statuty żad-
nych wyborów mogą nie przewidywać. I nie będą 
przewidywać, gdzieniegdzie po prostu nie będą tego 
przewidywać. Stąd też bardzo wyraźne poparcie 

cie dotyczącej zniesienia limitu wieku w przypad-
ku rektora. Nie chodzi o zniesienie limitu w ogóle 
– chciałem przesunięcia tej granicy, wskazując na to, 
że w tej samej ustawie górną granicę wieku w przy-
padku członków Rady Doskonałości Naukowej, 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, komitetu ewalu-
acji naukowej oraz członków Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ustalono na poziomie wyż-
szym niż w przypadku rektora. No, tutaj nie padł 
argument o autonomii uczelni, nie mówiono, że jeśli 
uczelnia chce mieć rektora doświadczonego, to może 
go sobie wybrać. Tak więc podtrzymuję tę poprawkę.

Kolejne poprawki, które nie zostały przyjęte przez 
komisję, dotyczyły reprezentatywności w senacie. 
Przepisy tej ustawy mówią o tym, że w senacie pra-
cownicy niesamodzielni i administracyjni mają być 
reprezentowani, ale z treści przepisu wynika, że może 
to być reprezentacja tylko jednej z tych grup. Stąd 
proponuję, aby każda z tych grup była reprezentowana 
przynajmniej przez 1 przedstawiciela. To dotyczy 
uczelni akademickich i zawodowych. To jest jedna 
poprawka, ale, że tak powiem, rozdzielona.

Ograniczenie wieku w przypadku rektora… 
W tej ustawie jest przyjęte symetryczne rozwiąza-
nie w przypadku członków senatu, co powoduje, że 
w senacie uczelni nie będzie osób, które zasługują na 
to, aby być w Radzie Doskonałości Naukowej, w ko-
misji akredytacyjnej, w komisji ewaluacji nauki czy 
w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyjąłem argumentację pana premiera przedstawioną 
wczoraj w sprawie ingerencji ministra co do tworzenia 
nowych kierunków studiów, ale w odniesieniu do uczelni 
publicznych. Chodziło o taki przepis, który mówi, że jeśli 
na dzień złożenia wniosku o nadanie uprawnień do kształ-
cenia zdaniem ministra nie odpowiada to potrzebom 
społeczno-gospodarczym, to minister może odmówić. 
Dodaję słowa, że przez uczelnię publiczną, dlatego że…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, jeżeli pan ma jeszcze trochę uwag…)

Mam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …to ja bym 

proponował dodatkowe 5 minut, bo akurat kończy 
się czas.)

Potem? Drugi raz? Okej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, tak. Bo 

nie zdąży pan…)
No, nie zdążę, bo jestem dopiero w 1/3…
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No właśnie.
To zapisujemy pana senatora na następne wystą-

pienie, 5-minutowe.
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(senator P. Wach) ważnego środka, który powinien dominować, nie ma 
takich recenzji z dystansu, rozsądnych. Legislacyjna 
działalność w tym zakresie jest utrudniona, ale jest 
możliwa… tzn. pod względem legislacyjnym trudno 
to zrobić.

Druga rzecz. Właściwie jeśli chodzi o jakość 
studiowania i o studentów, to nie ma prawie nic. 
Poprawa być może będzie w zakresie studiów 
doktoranckich. Takimi elementami jakościowy-
mi w nauce jest zwiększenie liczby recenzentów: 
3, 4, 5. No, ale to jest wątpliwy środek. A jeżeli 
chodzi o studentów, to w ustawie powinien być 
wprowadzony wymóg dla uczelni co do egzaminów 
zewnętrznych w odniesieniu do pewnej liczby klu-
czowych przedmiotów. To jest rozwiązanie, które 
wszędzie tam, gdzie zostało wprowadzone, przyno-
si fantastyczne skutki. Oczywiście wprowadzenie 
tego rozwiązania kosztuje, powoduje opóźnienie 
ogłoszenia wyników od 4 do 10 tygodni, ale jest 
ono skuteczne.

Właściwie nie chciałbym rozwodzić się na temat 
tej krytyki. W odniesieniu do tego, co najbardziej 
bym krytykował, proponuję poprawki. Jest ich dużo. 
Zacznę je przedstawiać. Przedstawię je bardzo szyb-
ko, ale nie wszystkie, bo gros poprawek powtarzam 
za Sejmem – to są te poprawki odrzucone – ale nie 
wszystkie. Wydaje mi się, że nie ma co specjalnie ich 
omawiać. Podam te, które są bliskie mojemu sercu, 
tzn. te, które uważam za istotne. Jeżeli chodzi o po-
prawki sejmowe, to ja współuczestniczyłem w opra-
cowywaniu znacznej części z nich, tak że też jestem 
z nimi związany. Dodaję jeszcze kilka poprawek, 
które nawet w naszym środowisku nie bardzo uzy-
skały poparcie.

Jedna z poprawek dotyczy zdefiniowania wyma-
gań dla profesora uczelni. Jeżeli chodzi o uczelnię 
akademicką, to ma być to osoba na poziomie doktora 
habilitowanego, a jeżeli chodzi o uczelnię zawodową, 
może być to doktor z określonymi, powiedziałbym, 
osiągnięciami.

Dalej. Tutaj chodzi o możliwość wydłużenia urlo-
pu doktorskiego do 6 miesięcy. To też było w Sejmie.

Tutaj ta definicja, która właściwie też ode mnie 
pochodzi, jeżeli chodzi o doktorat… Tam jest zapisa-
ne „ogólna wiedza teoretyczna”, a więc od doktoran-
ta się wymaga… Skreśliłbym wyraz „teoretyczną”, 
naprawdę. Nie tak dawno wprowadzaliśmy doktorat 
wdrożeniowy. No, co za sens ma ta ogólna wiedza 
teoretyczna, jak myśmy osobno przygotowywali po-
prawkę, nie tak dawno, którą pan premier propono-
wał, dotyczącą doktoratu wdrożeniowego i myśmy 
się z tym zgodzili.

Teraz drobiazg, jeżeli chodzi o składanie pracy 
doktorskiej: akceptacja promotora lub promotorów, 
nie opinia. Przecież promotor nie będzie pisał, że 
praca jest kiepska, że to mu się nie podoba, tamto 

rektorów, którzy z niektórych tych elementów usta-
wy bardzo się cieszą, bo nie będą im przeszkadza-
ły te różne ciała, które im brzęczą i przeszkadzają 
w zarządzaniu, także w takim naprawdę dobrym 
zarządzaniu. Krytykuję to.

Skutki kategoryzacji, tego sposobu kategoryza-
cji są nieprzewidywalne, trudne do przewidzenia. 
One powinny być w opisie skutków regulacji, bo to 
są najważniejsze regulacje, które są w tej ustawie. 
Najważniejsze. Chodzi mianowicie o rozporządze-
nie o kategoryzacji i wiele kwestii z tym związa-
nych. Samo to, żeby się skoncentrować na jednym 
wskaźniku – a jest to miernik naukowy – zapewne 
nie jest złą sprawą. Jest chyba dobrą sprawą, ale 
jest to rzeczywiście skok na głęboką wodę. Skutki 
tego są nieprzewidywalne. Na szczęście lejce w ręku 
trzyma pan minister, który jadąc tą linijką w górę 
lub w dół, może pozostawić jeszcze parę uczelni 
z jakimiś prawami lub nie. Rektorzy bardzo na to 
liczą, Panie Ministrze, przynajmniej niektórzy, tak 
słyszałem.

Dalej. Degradacja stosunkowo dobrych ośrod-
ków akademickich. Nie będę tego rozwijał. Pan 
minister sam powiedział dzisiaj, że właściwie 
18 ośrodków spełnia warunki i może startować 
w konkursie na uczelnię badawczą. Czy to dużo, 
czy mało, trudno mi powiedzieć, niemniej jednak 
poza nimi przy obecnym rozdrobnieniu jednostek 
w Polsce… Ale jest możliwa federalizacja – pan 
powie. No tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. 
Ale tylko 10 dostanie dofinansowanie, 2 wypad-
ną… I te uczelnie pójdą do przodu, i to pójdą do 
przodu dramatycznie, bo te 10%, co najmniej 10% 
to jest dużo. To są dodatkowe dobrze spożytkowane 
środki, które, po wyrzuceniu części kadry, dadzą 
możliwości. To jest prawda. Ale poza tym zostanie 
szereg uczelni: z Gdańska, ze Śląska, z Lublina itd., 
itd., nie wiemy jakich. I nie wyobrażam sobie, żeby 
te może nie 9, ale 8 czy 7 wymienionych… żeby te 
z takiej ścisłej czołówki głównych metropolii nie 
weszły… A tak to będzie.

Ponadto krytykowałbym to, że ustawa zawiera 
mało elementów projakościowych. One są. Są tutaj 
starania, istotne starania. To jest w ogóle bardzo trud-
na dziedzina. Ja bym tu dodał tylko jedno rozwiązanie 
– ale jest to w tej chwili nie do przeprowadzenia – 
które by mogło poprawić jakość. Według mnie naszą 
bolączką w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 
jest po prostu, po pierwsze, brak rzetelnych recenzji, 
z dystansu, ani złośliwych, ani takich, powiedzmy, 
koleżeńskich. Bo my przeważnie… może nie prze-
ważnie, często popadamy w skrajności i albo są to 
recenzje takie złośliwe i bardzo dokuczliwe, przesad-
ne, albo takie dla świętego spokoju. Nie ma tutaj tego 
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(senator P. Wach) Kultura biurokratyczna do tej pory dominowała i chy-
ba nadal będzie dominowała nad czymś, co zwiemy 
etosem akademickim.

Nie widać w tej ustawie także przełomu, jeśli idzie 
o zwiększenie środków finansowych. Na pewno do-
brym krokiem, który udało się zrobić, jest polepszenie 
warunków dla młodych naukowców, zwłaszcza dla 
doktorantów.

Przy okazji tej ustawy pojawiły się pewne punkty 
sporne czy zapalne. O wielu była tu mowa, ale ja 
na jednym się skupię, bo on jest dla mnie osobiście 
bardzo znaczący, ale jest też bardzo znamienny dla 
środowiska akademickiego. Mam na myśli spór o po-
zycję uczelni regionalnych i relacje między ośrodkami 
wiodącymi a mniejszymi. Choćby dzisiaj pan senator 
Kleina pięknie, z wielką troską mówił o ośrodkach 
regionalnych, ale w moim najgłębszym przekonaniu 
tego rodzaju głosy są wynikiem jakiegoś horrendal-
nego nieporozumienia. A analogia, którą przedstawił 
tutaj pan senator Kleina, mówiąc, że pan premier 
Gowin likwidował kiedyś sądy w mniejszych miej-
scowościach, a teraz ma ambicje, żeby zlikwidować 
uczelnie w mniejszych ośrodkach, jest w mojej ocenie 
jakimś horrendalnym nieporozumieniem, bo od sa-
mego początku przyświecała nam troska o to, aby nie 
roztrwonić dorobku ostatnich 2 czy nawet 3 dekad. 
Ten dorobek polega właśnie na ogromnym wzroście 
znaczenia i prestiżu mniejszych ośrodków akademic-
kich, choćby takich jak Rzeszów. To, co wydarzyło się 
w Rzeszowie i w kilku innych ośrodkach w ostatnim 
ćwierćwieczu, to powód do niezwykłej satysfakcji, to 
także wielki dorobek polskiej nauki.

I ta ustawa daje w moim przekonaniu narzędzia 
do tego, aby ten dorobek i chronić, i rozwijać. To 
oczywiście wymaga ogromnej pracy tych środo-
wisk. Tu nie chodzi o zakonserwowanie aktualnego 
stanu, ale w pewnym sensie o pokazanie nowych 
wyzwań i mobilizację, zapewnienie impulsów do 
większej aktywności. No, pojawił się jakiś, zu-
pełnie dla mnie niezrozumiały… Nie chcę tutaj 
używać jakichś niewłaściwych słów, ale w tych 
właśnie ośrodkach zapanował jakiś depresyjny 
strach, że oto ktoś chce nam odebrać coś, co my 
z takim trudem zdobyliśmy, i to niezależnie od 
deklaracji, od zmian, które zostały wprowadzone 
w ustawie, od złagodzenia wpływu tych czynni-
ków jakościowych na finansowanie. W zasadzie 
cokolwiek byśmy zrobili, to przekonanie oparte 
na takim strachu, niepokoju się utrzymuje. Mam 
nadzieję, że po wejściu w życie ustawy to się zmie-
ni, że te środowiska wezmą się po prostu do pracy 
i stwierdzą wtedy, że mają wszystkie narzędzia 
do tego, aby swój prestiż i swoją pozycję potwier-
dzić w nowej rzeczywistości. No, co do tego jestem 
przekonany. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. 
A więc w tym sensie ta ustawa daje podstawy do 

podoba. On przedstawia gościa i mówi: puściłem go. 
On daje akceptację i tyle. Od recenzji są recenzenci, 
a nie promotor.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czas. Widzę, że pan ma dość dużo 

poprawek.
(Senator Piotr Wach: Proszę. Tak, ja jeszcze chwilę 

pogadam. Proszę uprzejmie zapisać mnie do kolejnej 
rundy. Dziękuję.)

Dobrze. Proszę.
Pan senator Aleksander Bobko. Proszę uprzejmie.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Chciałbym zacząć właściwie od przypomnie-

nia, jakie były główne cele tej reformy. Chodziło 
przede wszystkim o lepsze wykorzystanie poten-
cjału naukowego, który tkwi w polskich naukow-
cach, w polskich instytucjach, wykorzystanie tego 
potencjału także przez otwarcie na lepszą niż do-
tychczas współpracę z otoczeniem zewnętrznym. 
Druga rzecz to stworzenie lepszych warunków dla 
młodych naukowców, systemu zachęt do tego, aby 
młodzi, zdolni ludzie myśleli, pomyśleli o tym, czy 
nie wejść na ścieżkę kariery naukowej, i stworzenie 
także lepszych warunków dla doktorantów. Trzeci 
element – od tego się zaczęło, wtedy pan premier 
zaprosił mnie do współpracy w ministerstwie – to 
idea odbiurokratyzowania, zmniejszenia balastu biu-
rokratycznego, który ciąży nad całym systemem 
szkolnictwa wyższego, a w jakiejś mierze także 
nauki. No i wreszcie zwiększenie środków finanso-
wych przede wszystkim na naukę, a także w jakimś 
stopniu na szkolnictwo wyższe.

Patrząc teraz z perspektywy 2,5 roku, no, muszę 
przyznać, że niewątpliwie mamy pewne poczucie 
niedosytu, jeśli idzie o realizację tych celów. Jeśli 
chodzi o kwestie biurokracji, to ta choroba, niestety, 
tkwi trochę głębiej, niż nam się może na początku 
wydawało. Źródłem zbiurokratyzowania dzisiaj jest 
nie tyle czy nie tylko ministerstwo, przepisy. Niestety, 
przez ostatnie 2 dekady pewien sposób myślenia 
biurokratycznego bardzo mocno zapuścił korzenie 
w środowisku akademickim. To jest duży problem, 
dlatego ta ustawa nie wypleni tego zjawiska, które się 
w przestrzeni akademickiej zakorzeniło. Jest trochę 
lepiej, bo jest mniej tych aktów, była o tym mowa, 
a więc może nastąpi pewien przełom, bo kierunek, 
tendencja się zmienia. Zmienia się tendencja, ale do 
przełomu ta ustawa, niestety, chyba nie doprowadzi. 
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(senator A. Bobko) Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! 
Panie Ministrze!

Ja chciałbym zgłosić kilka uwag i ocen jako prak-
tyk, albowiem wydaje mi się, że dla udoskonalenia tej 
ustawy pewne kwestie wymagają jednak rozważenia 
i zastanowienia się, czy nie wprowadzić pewnych 
poprawek.

Przede wszystkim w dużej części przychylam się 
do tych wniosków, które zgłosił pan senator Rocki, 
zwłaszcza w kwestii dotyczącej limitu wieku ustalo-
nego w odniesieniu do rektora w art. 20 w punkcie… 
Przepraszam, w odniesieniu do członków rady uczel-
ni w pkcie 7, ale ten pkt 7 jest potem odnośnikiem 
w kwestii granicy wieku w przypadku zajmowania 
różnych innych stanowisk, zwłaszcza tych, które są 
związane ze stanowiskami kierowniczymi ustalanymi 
przez rektora oraz z innymi organami – poza tymi, 
które są jako obligatoryjne wymienione w ustawie, 
a które mogą być powołane, zgodnie z art. 17 ust. 2, 
w statucie uczelni, gdyż on może przewidywać inne 
organy uczelni. I właśnie ten limit wieku 67 lat doty-
czy również tych pozostałych stanowisk, nazwijmy je, 
kierowniczych. Wydaje mi się, że ten limit pozostaje 
w braku korelacji z limitem wieku ustalonym dla in-
stytucji równie ważnych, powoływanych wręcz jako 
swego rodzaju instytucje nadzorcze. Mianowicie limit 
ustalony dla członków Komisji Ewaluacji Nauki oraz 
dla członków Rady Doskonałości Naukowej to 70 lat. 
No, wydaje się to pewną niekonsekwencją. Skoro te 
osoby, które mają, tak jak mówię, spełniać pewnego 
rodzaju funkcje nadzorcze, mają granicę 70 lat, to nie 
widzę żadnego powodu, nie ma racji bytu to, żeby dla 
pozostałej kategorii ustalić limit 67 lat, zwłaszcza że 
gdzie jak gdzie, ale właśnie w pracy naukowej akumu-
lacja dotychczasowej pracy, wiedzy i doświadczenia 
życiowego jest jak najbardziej przydatna. I nie widzę 
doprawdy powodu, żeby taka granica wieku 67 lat 
pozostawała. Zwłaszcza że – przypominam – w od-
niesieniu do profesorów mianowanych dotychczaso-
wy art. 127 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym 
przewidywał limit wieku 70 lat.

Ja jestem tu wyrazicielem tez stanowiska pra-
cowników naukowych, z którymi wiele miałem do 
czynienia z racji tego, że od 1980 r. do chwili obecnej 
jestem, jako adwokat, doradcą komisji zakładowej 
„Solidarność” w jednej z większych uczelni, w nie-
malże najstarszej uczelni w Krakowie. I rzeczywiście 
pracownicy naukowi, ci z dużym doświadczeniem, 
z dużym dorobkiem – chcę powiedzieć, że dotyczy to 
również tak cennych praktyków jak lekarze, którzy 
pracują w klinikach akademii medycznej, będącej 
w tej chwili częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– wyrażają pewne obawy, że może dojść do takiej 
sytuacji, iż zabraknie najwyższej klasy lekarzy, pro-

pewnego umiarkowanego optymizmu. Ta ustawa 
daje narzędzia i pewne impulsy mobilizujące, ale 
ona nie rozwiązuje problemów. Pewien paradoks 
związany z krytyką tej ustawy polega także na 
tym, że problemy związane dzisiaj ze współcze-
snym życiem akademickim, z aktualną pozycją 
mniejszych ośrodków, z aktualnymi trudnościami 
w dostępie do programów grantowych… No, dzi-
siejsza sytuacja jest taka, że kilka największych 
uczelni czy jednostek zdobywa około 90% środków 
serwowanych przez Narodowe Centrum Nauki czy 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A więc te 
nożyce już dzisiaj istnieją, a ta ustawa na pewno 
nie pogarsza sytuacji tych mniejszych ośrodków. 
W moim przekonaniu daje im pewne szanse rozwo-
jowe – ale podkreślam: szanse – a więc uruchamia 
proces, który będzie… No, powinna nastąpić mo-
bilizacja do wysiłku w tych mniejszych ośrodkach, 
ale właściwie jeszcze większe i trudniejsze zadanie 
czeka te najlepsze, wiodące ośrodki. Pan premier 
o tym mówił. Te programy doskonałościowe to nie 
premia za stan aktualny, to jest premia za przedsta-
wienie programu rozwoju, który pozwoli podnieść 
pozycję tych uczelni w konkurencji międzynarodo-
wej. A więc można startować tak jakby z niższego 
pułapu, przedstawić lepszy program rozwoju i zo-
stać za to nagrodzonym wygraniem tego właśnie 
programu doskonałości naukowej. Jest tutaj sporo 
nieporozumień, ale ta ustawa uruchamia pewien 
proces i jestem przekonany, że ten proces przysłuży 
się polskiej nauce, ale pod warunkiem skorzystania 
z tego wszystkiego, skorzystania z tej autonomii, 
skorzystania z tych możliwości, które się pojawiają.

A jeśli chodzi o skutki, o to, czy te plany, te 
oczekiwania, te cele, które zostały wyznaczo-
ne, będą realizowane i w jakim stopniu, to nie 
jest tu możliwa ocena za pół roku. Tak naprawdę 
pierwsze oceny będą za 3 czy 4 lata, w 2021 r., 
a nawet w 2024 r. A więc mnie także zaniepo-
koiło trochę to, co zaniepokoiło pana senatora 
Rockiego, tzn. że już są jakieś plany nowelizacji 
tej ustawy krótkoterminowe… No, chyba że to 
chodzi, ewentualnie, o pozycję płacową Polskiej 
Akademii Nauk… Ale generalnie myślę, że tu 
potrzeba cierpliwości i pracy. A ocena skutków 
tej ustawy to jest naprawdę kwestia kilku lat czy 
wręcz wielu lat. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Bardzo proszę, pan senator Zbigniew Cichoń.
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(senator Z. Cichoń) na była ta ustawa, argumentowałem, że zniesienie 
oceny instytucjonalnej, która była jedną z aktywności 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zadziała wprost 
przeciwnie, bo zwiększy liczbę ocen, które uczelnie 
będą musiały przechodzić, przechodząc przez oceny 
programowe zamiast jednej instytucjonalnej. Jak wi-
dzę, po tych kilkunastu miesiącach moje argumenty 
pośrednio pewnie zadziałały, bo w ustawie mamy 
przywróconą ocenę instytucjonalną, tyle tylko, że 
pod inną nazwą: oceny kompleksowej. To cieszy, że 
uczelnie będą miały mniej… chociaż właśnie wtedy 
wskazywałem, że akurat to działa wprost przeciwnie, 
to będzie większy poziom biurokracji.

W toku odpowiadania na moje pytanie dotyczące 
szkół doktorskich pan premier mówił o tym, że kon-
sultacje się toczyły na różnych uczelniach. Na pewno 
nie na wszystkich, bo ja nie pamiętam, żeby takie 
pytania do mnie dotarły. A przykład Uniwersytetu 
Warszawskiego nie jest dla mnie odpowiedni, dlatego 
że to jest uczelnia, która ma bardzo wiele dyscyplin. 
Jeśli zaś jest taka uczelnia jak wszystkie uniwersytety 
ekonomiczne, które mają uprawnienia do doktoryzo-
wania zwielokrotnione w tej samej dyscyplinie… Bo 
jeśli jest 5 wydziałów, z których każdy ma uprawnie-
nia do finansów, każdy ma uprawnienia do ekonomii, 
to nie wynika to z tego, że to jest jakaś dewaluacja, 
tylko z tego, że przy nagromadzeniu ekonomistów po-
jawiają się różne poglądy, różne szkoły ekonomiczne, 
i istnienie tych szkół daje szansę na wprowadzenie 
szkół doktorskich o różnych profilach. Stąd złożyłem 
całkiem świeżą poprawkę zmieniającą liczbę 3 na 
liczbę 5.

Co do pozostałych poprawek, to już tylko krót-
ko chcę powiedzieć o poprawkach, które zgłaszałem 
wczoraj i które nie zyskały akceptacji, a mianowicie 
przede wszystkim poprawkach wydłużających termi-
ny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej do wydawa-
nia różnego rodzaju opinii, które muszą być opraco-
wywane rzetelnie i w związku z tym wymagają czasu.

Szczególnie w przypadku ponownego rozpatry-
wania sprawy skrócenie czasu w stosunku do pier-
wotnego czasu nie może zadziałać dobrze, dlatego że 
przy powtórnym rozpatrywaniu sprawy przez Polską 
Komisję Akredytacyjną trzeba ponownie przejrzeć 
całość dokumentacji, która była rozpatrywana pier-
wotnie, i dodatkowe dokumenty, które uczelnia dosła-
ła potem, odwołując się. W związku z tym nie można 
skrócić czasu, wypadałoby go wydłużyć. Proponuję 
utrzymać taki, jak jest dla pierwotnego rozpatry-
wania, bo rozumiem też, że wszyscy interesariusze 
oczekują na decyzję.

W przypadku ewaluacji szkół doktorskich pona-
wiam prośbę o poparcie poprawki, która dawałaby 
Komitetowi Ewaluacji Naukowej podobne upraw-
nienia, jak ma komisja akredytacyjna w sprawie 
przetwarzania danych osobowych i zwracania się 

fesorów, którzy zostaną pozbawieni tych funkcji 
kierowniczych i na skutek tego mogą w ogóle zre-
zygnować z pracy. A pracę tę swobodnie znajdą na 
zachodzie Europy, z zarobkiem wynoszącym czę-
stokroć, no, wielokrotność tego, co otrzymują u nas 
w Polsce. Stąd uważam, że i dla pewnego porządku, 
żeby było to jednolicie rozstrzygnięte co do poszcze-
gólnych kategorii osób, i dla zasady słuszności, zasad-
nie będzie ten limit wieku podnieść do 70 lat. Dlatego 
zgłaszam poprawkę, którą zaraz przekażę.

Proszę państwa, warto też się zastanowić nad 
kwestią, o której mówił pan senator Rocki, wymo-
gu posiadania stopnia naukowego doktora, żeby ten 
wymóg był przy objęciu funkcji rektora ustanowio-
ny jednolicie, nie tylko dla uczelni państwowych, 
ale również dla uczelni prywatnych. No, dlatego że 
z punktu widzenia odbioru społecznego… Ludzie 
traktują rektora uczelni jako kogoś, kto ma już pe-
wien dosyć wysoki cenzus wykształcenia, a nie jest 
zaledwie magistrem. No, taki jest powszechny odbiór. 
W związku z tym czasami wręcz reakcję śmiechu 
wywołuje stwierdzenie, że ktoś jest rektorem uczelni, 
będąc zaledwie magistrem. Wydaje mi się, że chy-
ba nie o to chodzi i powinniśmy zerwać już z tym, 
z czym kiedyś w historii mieliśmy do czynienia, gdy 
swego czasu mieliśmy docentów przedmarcowych 
i pomarcowych i stanowczo bardziej ceniliśmy tych 
przedmarcowych. No, podobnie z uczelniami, jeżeli 
uczelnie mają być traktowane w sposób poważny, 
jeżeli mają kształcić młodzież, prowadzić badania 
naukowe, to należy tę sprawę rozstrzygnąć, wydaje 
mi się, w sposób jednolity i dla uczelni państwowych, 
i dla niepaństwowych. Stąd ten postulat, żeby jed-
nak wymóg posiadania stopnia naukowego doktora 
w przypadku rektora uczelni istniał.

Właściwie tylko tyle mam uwag natury, można 
by powiedzieć, prawie że technicznej, aczkolwiek, 
wydaje mi się, bardzo istotnych dla obrazu i dla funk-
cjonowania uczelni.

Dziękuję bardzo. I składam poprawkę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, dobrze.
Pan senator Rocki.
Proszę, Panie Senatorze – 5 minut. Proszę bardzo.

Senator Marek Rocki:
Pani Marszałek! Panie Premierze! Szanowni 

Państwo!
W toku dyskusji pan minister Bobko mówił o od-

biurokratyzowaniu, które było tematem naszych debat 
paręnaście miesięcy temu. Wtedy, kiedy wprowadza-
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(senator M. Rocki) Inaczej my naprawdę nie uchwalimy tej ustawy, a każ-
da następna poprawka powoduje, że ustawa jest coraz 
mniej czytelna. Dlatego wnoszę do Wysokiej Izby 
prośbę o poparcie mojego wniosku i przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

Senator Piotr Wach:
Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!
To jest moje drugie wystąpienie.
Ja może zacznę od tego, że omówię tych kilka po-

prawek, o których chciałbym powiedzieć. A składam 
ich nieco więcej. A potem, na koniec, będą jeszcze ze 
2 uwagi o charakterze ogólniejszym.

Powtarzam poprawkę, zgodnie z którą recenzję 
rozprawy doktorskiej sporządza się w języku pol-
skim lub angielskim. Jest to poprawka projakościowa. 
Ponieważ język nie jest określony w oryginalnej usta-
wie, to oczywiście rozumie się, że to jest język polski. 
Ale ta poprawka znacznie ułatwi zlecanie recenzji 
za granicę. Nie ma jednak co otwierać puli języków 
w tym zakresie, jeżeli się zgodzić z tym postulatem. 
To, o czym tu mowa, można by było zrobić i to byłby 
krok projakościowy.

Poprawka, która… Trudno liczyć tu na poparcie, 
ale uważam, że ta poprawka jest istotna i trzeba ją 
wyartykułować. Pochodzi od młodych pracowników 
nauki i w pełni się z nią zgadzam. Chodzi mianowicie 
o to, żeby promotorem rozprawy mogła być osoba 
posiadająca co najmniej stopień doktora i zatrudniona 
w danym podmiocie na stanowisku adiunkta, profeso-
ra uczelni lub równorzędnym. A więc, krótko mówiąc, 
żeby… O przyznaniu prowadzenia, promotorstwa 
decydowałoby ciało, które otwierałoby… No, to jest 
ciało statutowe, które by o tym decydowało: senat, 
rada, ktoś inny. A doktorzy z dorobkiem powinni móc 
być promotorami, ale nie recenzentami. W związku 
z tym kolejny zapis byłby następujący: recenzentem 
może być osoba posiadająca stopień doktora habilito-
wanego lub tytuł profesora. Do recenzji koniecznie… 
Do prowadzenia nie ma… Odpowiedni doktor, co naj-
mniej na stanowisku adiunkta, może i powinien być 
cennym uzupełnieniem tego, co w tym zakresie jest 
robione. Przy okazji trzeba powiedzieć, że doktorom, 
którym zgodnie z kończącą obowiązywanie ustawą 
nadawano czasem status promotorów pomocniczych, 
ten obowiązek, czy współobowiązek, w dużej mierze 
ciążył. I oni temu odpowiadali…

Kolejna poprawka, która dotąd nigdzie nie występo-
wała i która w dyskusjach kuluarowych wśród kolegów 
ma duże poparcie, a praktycznie nie ma żadnego popar-

o udzielenie wyjaśnień. Bez tych przepisów Komitet 
Ewaluacji Naukowej nie będzie miał takich upraw-
nień, co na pewno nie wpłynie na sprawność jego 
działania, a wręcz może je uniemożliwić, gdyby zaś 
komitet to zrobił, to skończyć się to może takimi spra-
wami sądowymi, jakie przeżywała Polska Komisja 
Akredytacyjna, póki nie było tych przepisów. Te 
przepisy były wprowadzane w którejś nowelizacji, 
przedtem ich nie było.

Proponuję też rozważenie poprawki dotyczącej 
zniesienia monopolu Banku Gospodarstwa Krajowego 
na obsługę uczelni wyższych. Taki monopol nie 
sprzyja gospodarce finansowej uczelni, a na pewno 
utrudni pozyskiwanie kredytów, które dla uczelni 
szczególnie w przypadku procesów inwestycyjnych 
są ważne.

Myślę, że to wszystkie poprawki, o których chcia-
łem w tej chwili powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Stanisławek. Proszę bardzo. 10 minut, 

pierwsze wystąpienie.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! 

Panie Ministrze!
To jest ważna ustawa, na którą środowisko czeka-

ło długo, ustawa całościowa, która zastępuje 4 inne 
ustawy, długo procedowana, konsultowana. Uzyskała 
ona poparcie wszystkich gremiów akademickich, róż-
nych konferencji rektorów, Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej i samorządów studenckich. 
Bardzo ważny jest cel tej ustawy i te 211 stron dotyczy 
poprawienia autonomii uczelni, zatrzymania wyjaz-
dów naukowców, poprawienia jakości nauczania i wy-
ników naukowych w konkurencji międzynarodowej, 
zwiększenia nakładów finansowych czy szybszego 
awansu młodych naukowców.

My możemy dalej dyskutować i szukać możliwo-
ści doskonalenia tej ustawy. Każdy z senatorów na 
pewno znajdzie jakieś punkty w tej ustawie, które, 
jak uważa, można czy należy poprawić w dobrze ro-
zumianym interesie nauki polskiej.

Pan premier powiedział, że ustawa będzie mo-
nitorowana. To jest cenna uwaga, Panie Premierze. 
Bardzo za to dziękujemy, ponieważ tylko ciągłe mo-
nitorowanie jakości ustawy w stosunku do jej celów 
może przyczynić się do poprawy tej ustawy w na-
stępnych latach.

Ja, proszę państwa, składam wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek, bo w przeciwnym razie… 



65
63. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktów 3. i 4. porządku obrad Senatu

(senator P. Wach) habilitowanego miała wkład wyłączny lub wiodący” itd., 
zgodnie ze spisem ministra. To jest znacznie lepsze roz-
wiązanie, bardziej wymagające i bardziej sprawiedliwe.

Takie są poprawki. Ja nie wszystkie wymieniłem, 
bo – powtarzam – jeszcze więcej tych sejmowych… 
Ale, jak rozumiem, ich przyjęcie nie jest konieczne. 
Zresztą to nie jest… Jednak na te, które wymieniłem, 
zwracam szczególną uwagę, bo myślę, że one by po-
prawiły jakość i właściwie niektóre by były znacznie 
sprawiedliwsze.

Pani Marszałek, ja to przekazuję, ale jeszcze bym 
chciał na koniec powiedzieć parę zdań. 

Nie mam złudzeń, że mniejsze ośrodki będą miały 
zasadnicze trudności ze zdobyciem… To trochę od-
powiedź dla pana prof. Bobki, który zresztą wystąpi 
i być może zaprzeczy, a być może podejmie tę dys-
kusję. A mianowicie te ośrodki…

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

…mniejsze nie mają szans na wysokie kategorie. 
Dobrze, że to zostało na B+, że przy B+ się utrzymuje 
większość, właściwie prawie wszystkie uprawnienia 
z wyjątkiem konkursowych, bo nie ma na to szans.

Jeżeli się agreguje dyscypliny… W moim przy-
padku i pana Wiatra ta propozycja to 4:1 w mocnych 
dyscyplinach. Jeżeli uczelnia…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

…przedstawia minimum 12 ludzi, na ogół przedsta-
wi więcej, i jeżeli na dużych uczelniach każda z tych 
dyscyplin ma w tej chwili osobny wydział, to jak się 
to połączy, wystawi dwudziestkę, piętnastkę czy co 
najmniej dwunastkę dobrą, to nikt z tym nie ma szans 
konkurować. Nikt. To jest standaryzowane. Nikt.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
już minął.)

Ale jeszcze, jak pani pozwoli, powiem tyle: nie 
mam złudzeń, że wszystkie te poprawki, tak mile tu 
omawiane, nie zostaną przyjęte, ponieważ pan mini-
ster powiedział, że uważa kształt obecnej ustawy za 
optymalny. Tak że uważam za swój obowiązek po-
wiedzieć to, co miałem zgłosić, ale nie mam żadnych 
złudzeń. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I jeszcze raz pan senator Bobko.
5 minut, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Bobko: Krócej.)
Krócej będzie. Dobrze. 
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

cia formalnego – żadnego, to muszę powiedzieć, nawet 
wśród moich kolegów, wśród których starałem się to 
przeforsować – dotyczy art. 22, a mianowicie wniosko-
wania o otwarcie przewodu habilitacyjnego. Chcę tutaj 
dodać ust. 3 o następującym brzmieniu: wnioskodawca 
nie może być zatrudniony w podmiocie habilitującym. 
Krótko mówiąc, habilitacji nie można byłoby robić na 
swojej uczelni. To jest poprawka zdecydowanie projako-
ściowa. To jest poprawka, która nasz nędzny stan mobil-
ności trochę poprawia. I to jest poprawka sprawiedliwa. 
Uprawnienia habilitacyjne utraci bardzo wiele jednostek 
prowincjonalnych. Nie ma co do tego żadnych złudzeń 
i temu nikt nie zaprzecza. Utraci je trochę mniej jedno-
stek, niż pierwotnie zakładano, bo kategoria B+ w tej 
chwili utrzymuje prawa habilitacyjne. Ale utraci je więk-
szość jednostek habilitujących na prowincjach. Wszyscy 
ci ludzie z prowincji będą jeździli na duże uczelnie, 
na większe i duże uczelnie, żeby robić habilitacje. To 
niechże również ci ludzie z dużych, wielkich uczelni 
nie robią tego u siebie, tylko u sąsiada lub dalekiego 
sąsiada. To poprawia jakość. To poprawia mobilność. 
Moi koledzy byli dość wyraźnie przeciw temu i mówili: 
u nas się to odbywa bardzo, bardzo uczciwie, nikt niko-
go nie popiera. I tak się temu sprzeciwiali, że ja jestem 
pewny, że to jest słuszna poprawka. Nie wierzę jednak 
w jej przejście. Ale chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć.

Dalej. Proponuję poprawkę, co do której też uwa-
żam, że jest słuszna, więc ją wymieniam. Chodzi o to, 
żeby w razie niepowodzenia wniosku profesorskie-
go… Żeby wyrazy „5 lat” – chodzi o to, że można 
ponownie składać wniosek po 5 latach – zamienić na 
„3 lata”. 5 lat to jest długo. Składają u nas te wnioski 
osoby dość niemłode. Naprawdę, 3 lata wystarczą. No, 
mało będzie maniaków, którzy co 3 lata w nieskoń-
czoność będą powtarzali… 5 lat to jest długi okres 
i powinno się to zmienić.

I ostatnia poprawka, którą chcę wspomnieć, to jest 
to, żeby w pierwszym konkursie doskonałości, tym 
na uczelnię badawczą, otworzyć pulę dla 15 uczelni 
akademickich. Ma pan minister ich 18 – tak dzisiaj 
zrozumiałem – które mogłyby w ogóle wnioskować. 
Właściwie za pierwszym razem niech prawie wszyst-
kie by to dostały…

To tyle, jeżeli chodzi o poprawki. Mam jeszcze 
jedną poprawkę, zupełnie świeżą. Ona nie jest aż tak 
gorąca, ale zmienia troszeczkę art. 219 w zakresie 
tego, co jest uznawane za dorobek habilitacyjny. 

W lit. b art. 219 ust. 1 pktu 2 jest: „1 cykl powią-
zanych tematycznie artykułów naukowych”. Zamiast 
tego moim zdaniem powinien być – i to jest też postulat 
młodych pracowników – „zbiór artykułów naukowych 
opublikowanych w czasopismach naukowych lub recen-
zowanych w materiałach z konferencji międzynarodo-
wych, w których osoba ubiegająca się o stopień doktora 
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(senator A. Bobko) się na te poprawki. Powtarzam: pan premier Gowin 
chce mieć sukces. Ja to rozumiem.

Ale to nie jest, proszę państwa, tak, że będzie to 
bez znaczenia dla sytuacji w miejscach, które możemy 
nazwać peryferiami Polski. Ta ustawa oczywiście ma 
bardzo duże znaczenie dla nauki – to jest jasne – ale 
proszę nie mówić, że nie będzie miała negatywnego 
znaczenia dla uczelni spoza kilku dużych ośrodków. Te 
duże ośrodki wiadomo, jakie są: Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Poznań, może Lublin, może Białystok, może 
Gdańsk. Ale wyższe uczelnie, oprócz uprawiania ba-
dań i kształcenia, mają znaczenie takie kulturotwór-
cze, cywilizacyjnotwórcze. Mamy niektóre miasta… 
jedno szczególne miasto, Toruń, które jest niewielkie 
i w zasadzie funkcjonuje wokół uniwersytetu. No, jest 
tam jeszcze jedna instytucja, która została stworzona 
10 lat temu, ale nie ma charakteru akademickiego i, 
jak sądzę, także kulturotwórczego, zaś uniwersytet 
niewątpliwie ma. Ja nie pytam o poszczególne miejsca 
i poszczególne uniwersytety – rozumiem, że mini-
ster będzie podejmował decyzje – ale geografia tych, 
którzy na tej ustawie skorzystają, jest dla mnie jasna. 
Twierdzenie, że nikomu nie ubędzie finansowania… 
No ale komuś przybędzie. I w związku z tym różnica 
się powiększy, różnica między silniejszymi a słab-
szymi ośrodkami, między silniejszymi a słabszymi 
uczelniami wyższymi.

Ja widzę, że główny cel ustawy to próba przebicia 
się i znalezienia się wyżej w rankingach międzyna-
rodowych. Może zostanie on osiągnięty, ale obawiam 
się, że koszt poniesiony przez ośrodki, które się nie 
przebiją, bo nie mają na to szansy, będzie zbyt duży.

Wyższe uczelnie w Europie Zachodniej, a tak-
że w Stanach Zjednoczonych nie tworzyły swojej 
pozycji poprzez decyzje rządowe i ministerialne, 
poprzez dodatkowy strumień pieniędzy z budżetu. 
One pracowały na swoją pozycję przez dziesiątki lat, 
a niektóre, w Europie Zachodniej, nawet przez setki 
lat. To był naturalny proces. Oczywiście w nauce i na 
wyższych uczelniach na pewno potrzebne są zmiany, 
ale nie wiem, czy zmiana generalna, której skutków 
nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć – mówili 
o tym nie tylko senatorowie Platformy, ale także PiS 
– jest zmianą, którą powinniśmy poprzeć bez uwag 
i bez poprawek.

Na końcu powiem o humanistyce. Nauki tech-
niczne można, że tak powiem, mierzyć jakąś mia-
rą ilościową, ale humanistykę… No, tu też mierzy 
się miarą ilościową, ale ona jest oczywiście bardzo 
ułomna, jeżeli chodzi o nauki humanistyczne. Liczba 
publikacji to może być jedna z przesłanek, ale nie naj-
ważniejsza. Nie jesteśmy w stanie niejako przełożyć 
miary jakościowej w humanistyce na jakieś wzory 
matematyczne. Jeżeli tak by było, to ten, który by 
to wynalazł, na pewno otrzymałby Nagrodę Nobla. 
Nobel czeka na naukowca, który to zrobi. Dziękuję.

W pierwszej części mówiłem ogólnie, a teraz 
chciałbym zgłosić poprawkę będącą trochę przeciwną 
temu, co mój przedmówca, szanowny pan prof. Wach, 
tutaj powiedział. Ja jestem przekonany – może się 
mylę, może patrzę na to zbyt optymistycznie – że ten 
potencjał, który jest dzisiaj w ośrodkach mniejszych, 
pozwoli zachować tym ośrodkom odpowiedni po-
ziom, a także, przełożony na kategorie, przynajmniej 
w kilku dyscyplinach i mniejszej liczbie… Ale tych 
dyscyplin w ogóle będzie mniej. 

W związku z tym… Tzn. może nie w związ-
ku z tym, ale po przemyśleniu chciałbym jeszcze 
złożyć dodatkową poprawkę, uważając to także 
za swój obowiązek, poprawkę do art. 218, który 
różnicuje warunki otrzymania uprawnienia do dok-
toryzowania i do habilitowania, bo połączenie tego, 
tzn. obniżenie do poziomu B+ warunku otrzymania 
uprawnień habilitacyjnych, moim zdaniem, jest 
rozwiązaniem antyjakościowym i systemowi nie 
służy. A uczelniom regionalnym służy krótkoter-
minowość co najwyżej w sposób pozorny. To jest 
pozorny przywilej dla uczelni regionalnych w mo-
jej ocenie. I stąd składam poprawkę w tej sprawie, 
o którą zresztą pytałem pana premiera w trakcie 
serii pytań.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę bar-

dzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek, ja też nie mam złudzeń co do tych 

poprawek, które zostały zgłoszone przez opozycję. 
One nie zostaną przyjęte. Pan wicepremier Gowin 
oczywiście jest politykiem i chce mieć w końcu suk-
ces, i chce tę ustawę przeprowadzić. Twierdził, że 
brał udział… że ta dyskusja trwała ponad 2 lata… 
Ja także brałem udział w tej dyskusji w Gdańsku, 
akurat na politechnice. A więc ja rozumiem, że chce 
mieć sukces. Jest politykiem. Ja też rozumiem, że 
przy okazji tej ustawy i tej dyskusji oraz tych spo-
tkań, wielu spotkań, budował także swoją pozycję, 
wzmacniał swoją pozycję jako polityka i szefa Polski 
Razem w ramach PiS. Ja to rozumiem. I ja rozumiem 
też, i nie mam o to pretensji, że przy tej okazji posze-
rzał środowisko Polski Razem, poszerzał kontakty, 
rozmawiał także na temat ewentualnych kandydatów 
ze swojego ugrupowania na prezydentów miast – tak 
było m.in. w Gdańsku. Nie mam o to pretensji. I nie 
zdziwię się zupełnie, a nawet, powiedziałbym, był-
bym zaskoczony, gdyby pan premier Gowin zgodził 
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No, jest także cała kwestia, dyskutowana tu wie-
lokrotnie, dotycząca tego, jak dużo ma być odpowie-
dzialności państwa, a jak dużo autonomii uczelni. 
Myślę, że w tym zakresie osiągnięto w ustawie roz-
sądny kompromis.

Myślę też, że wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z tego, iż realizacja zamiarów, o których można wy-
czytać z tej ustawy, nie będzie możliwa bez dodat-
kowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe. I to 
też trzeba powtarzać. Apel pana premiera o to, żeby 
wspierać dążenia do tego, żeby środków w tym ob-
szarze było więcej, na pewno zasługuje na poparcie.

Dla mnie osobiście bardzo ważne jest również 
to, co kilkakrotnie padło tutaj, z tej mównicy, tzn. 
że ministerstwo nauki przewiduje proces monitoro-
wania tej ustawy. Bo też niezwykle ważne jest to, 
aby wtedy, kiedy wprowadza się tak skomplikowa-
ną nową regulację, patrzeć, co z tego wynika. Tutaj 
padały też takie głosy, że my dzisiaj nie możemy do 
końca wszystkiego przewidzieć, no ale kiedyś trzeba 
z tym ruszyć. I wydaje się, że jeśli chodzi o ten ostatni 
aspekt sprawy, skoro część artykułów ustawy albo ich 
większość powinna wejść w życie już od nowego roku 
akademickiego, to ważny jest właśnie czas.

Biorąc to wszystko pod uwagę, szanując też 
ogromną pracę bardzo wielu ludzi, która doprowadzi-
ła do tego mądrego, rozsądnego kompromisu, można 
powiedzieć, że poprawianie tej ustawy w Senacie, 
i to przez dopisywanie różnych szczegółowych roz-
wiązań, które może i mają swoje ratio, ale nie stoi 
za nimi solidna analiza skutków tych pomysłów… 
Myślę, że trzeba to zostawić na później. Osobiście 
jestem zdania, że dziś powinniśmy przyjąć tę ustawę 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Władysław 

Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli: do punktu trzeciego – 
senatorowie Martynowski, Sługocki, Rocki, Dowhan 
i Sługocki, Barbara Zdrojewska, senator Żaryn, sena-
tor Zbigniew Cichoń, senator Piotr Wach oraz senator 
Bobko, a do punktów trzeciego i czwartego – sena-
torowie Kazimierz Wiatr oraz Andrzej Stanisławek.

Zamykam łączną dyskusję.
Czy pan premier pragnie ustosunkować się do 

przedstawionych wniosków legislacyjnych?
Bardzo proszę, Panie Premierze.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan minister Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! 

Panie Ministrze!
Poprosiłem o głos na samym końcu tej debaty, po-

nieważ słuchając bardzo uważnie pytań, odpowiedzi 
i samej dyskusji, uznałem, że – mimo że nauka i szkol-
nictwo wyższe to nie moja domena – warto zauważyć, 
dostrzec wyjątkowość tej ustawy. Jej wyjątkowość wią-
że się nie tylko z bardzo ważnym obszarem, który ona 
reguluje, ale również z tym, że sposób jej przyjęcia jest 
wyjątkowy. Ponad 2 lata trwały nie tyle konsultacje, 
ile wspólne prace nad ustawą, którą zainicjował pan 
premier Gowin. W niektórych wydarzeniach miałem 
okazję uczestniczyć i widziałem, jak ogromne emocje 
ona budziła w środowiskach akademickich, a także 
w innych środowiskach. To jest coś niezwykle waż-
nego. Ten proces konsultacyjny czy proces wspólnej 
pracy zaowocował tym, że ustawa w wersji, w jakiej 
została przyjęta przez Sejm, jest po prostu… Ona z jed-
nej strony realizuje zadanie dania szansy polskiej nauce 
i szkolnictwu wyższemu, nowej szansy, i dania Polsce 
możliwości pewnego awansu cywilizacyjnego – który 
na pewno będzie rozłożony w czasie, bo przecież to 
nie jest coś, gdzie można spowodować zmiany z dnia 
na dzień – a z drugiej strony jest bardzo wyraźnym 
kompromisem różnych pomysłów, różnych poglądów. 
I wydaje się, że trzeba to dzisiaj uszanować.

Pozostają oczywiście pytania, pytania, które padły 
również tutaj, na tej sali, dotyczące sytuacji uczelni re-
gionalnych, dotyczące humanistyki. Nie mogę się tu 
powstrzymać, żeby nie dodać, iż z punktu widzenia 
rozwoju Polski – niezależnie od wszystkich dobrych 
słów, które padły w kwestii ochrony czy wspierania nauk 
humanistycznych, humanistyki – to przede wszystkim 
jednak nauki techniczne, nauki medyczne, te, które mają 
jakieś konkretne zastosowanie w rozwoju gospodarczym 
Polski, wymagają wsparcia. To właśnie w tych dziedzi-
nach – bez uszczerbku dla humanistyki – musimy dać 
możliwość rozwoju, takiego rozwoju, który przełoży się 
na rozwój gospodarczy, na różne osiągnięcia, które mają 
dalekosiężne znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój kraju.

Nadal pozostają pytania, które tutaj też padały, 
pytania o kwestię jakości, o to, czy można by jeszcze 
lepiej… czy można by np. marsz ku tej mecie, o której 
tu była mowa, przyspieszyć. Pewnie można by było to 
zrobić, ale w tym zakresie jest znowu coś w rodzaju 
kompromisu między tym, co pożądane, a tym, co 
możliwe, z poszanowaniem różnic regionalnych czy 
różnic między poszczególnymi placówkami nauko-
wymi lub uczelniami.
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piekiełka i myślenia typu: w imię tego, żeby ktoś nie 
był lepszy ode mnie, utrudnijmy mu życie. Taki źle 
pojęty mechanizm zawiści jest zabójczy z punktu 
widzenia rozwoju państwa.

Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować pań-
stwu senatorom za tę dyskusję i ponowić prośbę o to, 
żebyście przychylili się do przyjęcia ustawy. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Dziękuję panu premierowi.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym do ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz do ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, proszę Komisję Nauki, Edukacji i Sportu 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Premierze.
Szanowni Państwo Senatorowie, zgodnie ze wcze-

śniejszą zapowiedzią teraz przejdziemy do rozpatrze-
nia punktu trzynastego porządku obrad, a następnie 
przejdziemy do rozpatrzenia punktu piętnastego, tj. 
ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych in-
nych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w wo-
jewództwie zachodniopomorskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 890, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 890 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, podczas którego przed-
miotem prac była ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach dotyczących gminy Ostrowice w województwie 
zachodniopomorskim.

Ustawa była procedowana w Sejmie 5 lipca 2018 r. 
Jest to ustawa z przedłożenia rządowego. Po naniesie-
niu poprawek ustawa ta została przyjęta przez Sejm, 
można powiedzieć, prawie jednogłośnie: 421 posłów 
było za, 7 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Zabieram głos – będzie bardzo krótko – przede 

wszystkim po to, żeby bardzo serdecznie podzięko-
wać państwu senatorom za niezwykle merytoryczną 
dyskusję, niezależnie od głosów krytycznych, które 
tutaj zostały sformułowane. Życzyłbym sobie, żeby 
polski parlamentaryzm zawsze miał takie oblicze jak 
to, które wyraża dzisiejsza debata.

Jedna tylko uwaga polemiczna wobec głosu, który 
zresztą przyjmuję z szacunkiem, czyli głosu pana 
marszałka Borusewicza. Otóż pan marszałek sfor-
mułował tezę, która moim zdaniem nie oddaje rze-
czywistości, że najważniejszym celem tej ustawy jest 
podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach 
światowych. Nie. Podniesienie ich pozycji jest oczy-
wiście czymś pożądanym, ale to jest skutek uboczny. 
Najważniejszy cel ustawy to jest podniesienie jakości 
kształcenia polskich studentów i podniesienie pozio-
mu badań naukowych tak, żeby w wymiarze nauk 
humanistycznych budowały one skuteczniej naszą 
tożsamość, żeby budowały i rozwijały naszą tożsa-
mość kulturową, duchową, a w wymiarze nauk tech-
nicznych, nauk o życiu, nauk ścisłych były podstawą 
zrównoważonego rozwoju Polski i stanowiły nauko-
wy wkład w strategię odpowiedzialnego rozwoju. To 
prawda, że potrzebujemy uczelni badawczych. Czy 
ich ma być 10, czy 15, czy 5, to o tym tak naprawdę 
rozstrzygnie przyszłość, czyli to, w jaki sposób wy-
korzysta tę szansę samo środowisko akademickie. 
Jeżeli będzie więcej uczelni, które podejmą tę kon-
kurencję, to na pewno w przyszłości ta grupa uczelni 
badawczych będzie liczniejsza. Jednak potrzebujemy 
takich uczelni też po to, żeby nie tracić, jak dzieje się 
to obecnie, dużej części młodych elit. Powtarzam raz 
jeszcze: co roku duża część najzdolniejszych maturzy-
stów, studentów wyjeżdża studiować na uczelniach 
zagranicznych, na najlepszych uczelniach zagranicz-
nych – i tracimy ich bezpowrotnie. Co roku duża 
część młodych naukowców wyjeżdża pracować na 
tych najlepszych uczelniach świata – i tracimy ich 
bezpowrotnie. Żeby zahamować ten dramatyczny 
upływ krwi i talentów, żeby zahamować ten drenaż 
mózgów, potrzebujemy uczelni, które będą rzeczy-
wiście na poziomie światowym.

Rozwój uczelni badawczych nie może odbywać się 
kosztem pozostałych uczelni – co do tego zgoda. Nie 
chciałbym jednak, żebyśmy w trosce o te pozostałe 
uczelnie, które odgrywają w swoich regionach bar-
dzo ważną rolę kulturotwórczą, a także mają istotny 
wkład w rozwój polskiej nauki w wielu obszarach, 
żebyśmy w trosce o te uczelnie przyjęli rozwiązania, 
które będą ściągać w dół tych najlepszych. Naprawdę 
musimy unikać sytuacji rodem z takiego polskiego 
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(senator sprawozdawca A. Pająk) zapis, że wierzyciele będą zgłaszać wojewodzie za-
chodniopomorskiemu swoje wierzytelności w termi-
nie 3 miesięcy po uchwaleniu tej ustawy. I po tym 
terminie wierzytelności, które zostaną niezgłoszone, 
wygasną. A opracowanie tych wierzytelności i ich 
wypłata nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jeśli chodzi o procedowanie w komisji, to Biuro 
Legislacyjne wniosło pewne poprawki, jednak one nie 
zostały przyjęte. Ustawa została przyjęta jednogło-
śnie przez wszystkich członków komisji. 7 senatorów 
było za, nikt się nie… No, jednogłośnie, 7 senatorów 
było za.

I dlatego niniejszym w imieniu komisji samorządu 
przedstawiam Wysokiemu Senatowi tę ustawę i pro-
szę o przyjęcie jej bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
To jest gmina, która jest w moim okręgu wybor-

czym…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, nie sły-

szymy pani.)
A ja włączyłam…
(Głos z sali: Ale trochę słabo…)
(Wicemarszałek Maria Koc: A karta jest włożona?)
Jest, jest. A teraz?
(Wicemarszałek Maria Koc: Już tak.)
A, to po prostu odwróciłam się do pana ministra, 

bo chciałam do pana ministra skierować te pytania…
Czy na posiedzeniu komisji administracji była 

mowa o podziale tej gminy, tzn. czy będzie po-
dział między Drawsko Pomorskie i Złocieniec? 
I czy te gminy – albo ta gmina, bo mówi się głów-
nie o Drawsku Pomorskim – otrzymają jakieś do-
finansowanie w związku z tym, że spadną na nie 
nowe zadania? Do mojego biura senatorskiego do-
tarło oświadczenie i stanowisko radnych Złocieńca 
i Drawska Pomorskiego zaniepokojonych brakiem 
wyjaśnienia tych spraw. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Ustawa ta dotyczy tylko jednej gminy, gminy wiej-
skiej Ostrowice w województwie zachodniopomor-
skim. Gmina ta liczy ok. 2,5 tysiąca mieszkańców, 
a jej roczny budżet to ok. 10 milionów zł. Dlaczego 
przyjęto rozwiązanie polegające na zniesieniu, li-
kwidacji gminy, bo tego właśnie ta ustawa dotyczy? 
Ponieważ zadłużenie gminy jest tak wielkie, że nie 
można już podjąć żadnych inwestycji, nie ma żadnych 
perspektyw finansowych i przez wiele lat nie można 
byłoby ani realizować zadań z zakresu rozwoju go-
spodarczego, ani realizować podstawowych zadań, 
które powinny być przez gminę realizowane. Stan 
zadłużenia na koniec 2016 r. wynosił ok. 38,5 mi-
liona zł, co stanowi 360% planowanych dochodów, 
a na koniec 2017 r. stan zadłużenia stanowił już pra-
wie 440% tych dochodów. Tak wielkie zadłużenie po 
prostu nie pozwala na jakąkolwiek działalność. Stąd 
wniosek ze strony rządu o likwidację gminy.

Dlaczego jest to realizowane w takiej, a nie in-
nej formie? Przecież wiemy, że istnieją rozwiąza-
nia prawne umożliwiające np. połączenie gminy 
z sąsiednią gminą czy z sąsiednimi gminami. Nie 
byłoby tego rozwiązania, tej ustawy… Tzn. w tym 
przypadku, na mocy obowiązującego prawa, nie 
ma możliwości jakby skasowania długów. Gmina, 
która by się łączyła z tą gminą, musiałaby przejąć 
tę gminę, no, że tak powiem, z całym jej dobyt-
kiem, z długiem, ze wszystkim. Na pewno żadna 
sąsiednia gmina nie chciałaby tego przejąć. Ponadto 
obecnie obowiązujące przepisy w przypadku po-
łączenia gmin dają jakieś wsparcie finansowe, ale 
to wsparcie jest tak bardzo niewielkie, że nawet 
gdyby taka operacja byłaby przeprowadzana, to 
takie wsparcie w żaden sposób by nie rekompenso-
wało… Stąd właśnie ta ustawa, taka jednostkowa, 
dotycząca tej gminy. Dzięki tej ustawie zostały 
stworzone podstawy prawne zniesienia gminy 
Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gminy, 
ewentualnie do gmin sąsiednich bez przenoszenia 
na te gminy ciężaru związanego z obsługą i spłatą 
długu gminy Ostrowice. A drugi aspekt to ustale-
nie zobowiązań gminy oraz ustalenie procedury 
zaspokojenia uznanych wierzytelności. I ta ustawa 
te 2 warunki spełnia. Po przyjęciu ustawy Rada 
Ministrów w drodze rozporządzenia zniesie gminę 
Ostrowice. Na mocy tego rozporządzenia zostaną 
ustalone granice nowej gminy, ewentualnie gmin, 
które wchłoną gminę Ostrowice. Zniesienie gminy 
Ostrowice oraz ustalenie granic gminy albo gmin, 
o których tutaj wcześniej mówiłem, nastąpi z dniem 
1 stycznia 2019 r.

Jeśli chodzi o jakieś precyzyjne oszacowanie 
kosztów likwidacji gminy, w szczegółach i bardzo 
dokładnie, to na dziś jest to niemożliwe. Jest tylko 
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pory było, z całym długiem, którym tamta gmina 
jest obciążona.

I drugi temat. Jest też jeszcze kwestia wierzy-
telności. Jak to rozwiązać? Bo wtedy również te 
wierzytelności przeszłyby na tę nową gminę, która 
powstała, a tak to Skarb Państwa podjął się tego, żeby 
je wypłacać. Oczywiście będzie pewna procedura – to 
już jest oddzielny temat – ale temat długów zostaje 
już jakby zdjęty z głowy, nie obciąża tej gminy, która 
będzie przejmowała tę pierwszą.

(Senator Kazimierz Kleina: Pytanie moje dotyczy-
ło tego, dlaczego ustawa jest potrzebna, dlaczego nie 
można było zgodnie z przepisami…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale pan senator już 
odpowiedział na to pytanie.)

Bo bez tej ustawy, wydaje mi się, nie byłoby prawa 
do takiej decyzji ze strony i rządu, i ministerstwa, 
żeby te pieniądze wypłacać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Tomasz Grodzki. 

Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie! 

Mam 3 pytania, ale właściwie można by je połączyć 
w jedno. 

Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, czy 
w minionych latach, w tym w ostatnim dwuipółleciu, 
zrobiono wszystko, żeby tę gminę uratować? 

Czy była mowa o tym, czy jest to najbardziej za-
dłużona gmina w Polsce, czy procentowo, czy kwo-
towo? 

I trzecie pytanie. Czy otwarcie tej puszki z Pandorą, 
jak mówił świętej pamięci klasyk, nie spowoduje, 
że… No, to jest bardzo wygodne, że Skarb Państwa 
przejmie na siebie te zobowiązania. Zadłużonych 
gmin jest w Polsce więcej. Czy za chwilę nie będzie-
my mieli lawiny takich wniosków?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Senatorze, o odpowiedź na pierwsze pytanie 

poproszę pana ministra, bo nie wiem, czy były przez 
te lata podejmowane, powiedzmy, jakieś tam proce-
dury czy działania, które by temu zapobiegały. Tam 
na pewno od pewnego czasu był komisarz…

(Głos z sali: 2 komisarzy.)

Senator Andrzej Pająk:

Dziękuję bardzo.
Myślę, że to pytanie na pewno powtórzy się 

w trakcie zadawania pytań panu ministrowi. Długo 
nie było dyskusji na ten temat, ustawa została przyjęta 
jednogłośnie, ale później, po posiedzeniu komisji, na-
wet sam się zastanawiałem… Jest tutaj zapis w ust. 4, 
że wymaga to konsultacji ze strony tych gmin czy 
ewentualnie gminy… No i sam się zastanawiam, co 
będzie, jeśli np. te gminy się nie zgodzą na przy-
jęcie tego, czy możliwe byłoby takie rozwiązanie, 
żeby przyjąć opcję zerową i tę gminę od początku 
zbudować i zostawić ją. Ale na pewno nie ma takiej 
możliwości. Tak że mówię, zastanawiam się… Co 
do dokładnej odpowiedzi, to proszę pana ministra 
o wsparcie. Tak jak mówię, na pewno będzie dylemat, 
bo gminy mogą się nie zgadzać. Ale z drugiej strony 
jest ten fakt, że wszystkie długi przejmuje na siebie 
Skarb Państwa, i to jest na pewno duży handicap dla 
tych gmin, które będą to przejmować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Ja chciałbym 

zapytać, dlaczego my uchwalamy specjalną usta-
wę o zniesieniu gminy Ostrowice, jeżeli tworzenie, 
znoszenie gmin, dzielenie gmin to jest decyzja Rady 
Ministrów. Przynajmniej tak było do tej pory. 

Czy to rzeczywiście jest jakaś taka sytuacja, która 
nie mogła być załatwiona bez, że tak powiem, uchwa-
lania specjalnej ustawy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Senatorze, wydaje mi się, że bardzo celowe 

było przyjęcie tej ustawy. Fakt, są przepisy dotyczą-
ce tego, że gminy mogą się połączyć, ewentualnie 
że tereny jednej gminy przechodzą do drugiej, ale 
w tym przypadku gmina jest zadłużona i gmina, która 
powstałaby przez połączenie, musiałaby tę gminę 
przejąć z całym dobytkiem i z długami, bo nie można 
by było tego oddłużyć. A na mocy tej ustawy dług, 
który ma gmina Ostrowice, przejmuje Skarb Państwa. 
Wydaje mi się, że to jest podstawowy element tej 
ustawy, to właśnie, żeby gmina mogła przejąć drugą 
gminę, ale nie brać jej, tak jak z mocy prawa do tej 
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(senator A. Pająk) …pana ministra czy ministerstwa. No, na pewno 
może się to powtórzyć, to nie ulega wątpliwości, i do-
brze by było mieć taki zapis, ale dzisiaj jest to tylko 
ten jeden przypadek.

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

Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Jest dzisiaj z nami pan minister Paweł Szefernaker, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos 
w sprawie tej ustawy?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator sprawozdawca przedstawił projekt 

ustawy, przedstawił tak naprawdę jego główne założe-
nia. Jeżeli taka jest państwa wola, to ja mogę odnieść 
się do tych kwestii, które były poruszane w pytaniach 
do pana senatora.

No, poruszana była kwestia związana z roz-
wiązaniami systemowymi. Rzeczywiście, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
widzi, dostrzega problem gmin, które się zadłuża-
ją, także w instytucjach parabankowych. To jest 
problem, który jest coraz bardziej powszechny. Tu 
mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że gmina 
przez lata zaciągała zobowiązania w parabankach. 
Dostrzegamy tę kwestię i uważamy, że w najbliż-
szym czasie konieczne będą regulacje, które będą 
odpowiadały na tę potrzebę. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w najbliższym cza-
sie, być może przy okazji debaty na temat regio-
nalnych izb obrachunkowych, roli regionalnych izb 
obrachunkowych… Kwestie związane z zadłuża-
niem się gmin, także w parabankach, wymagają 
uregulowania i takie propozycje ze strony mini-
sterstwa będą przedstawiane.

Tu mamy do czynienia z gminą, która jest pro-
centowo najbardziej zadłużona w skali kraju. To jest 
odpowiedź na jedno z pytań. W tej gminie były 2 
programy naprawcze, które się nie udały. Był także 
taki roboczy zespół międzyresortowy. Rzeczywiście, 

…czy 2. O szczegółową odpowiedź poproszę tutaj 
pana ministra czy ministerstwo. Jednak wydaje mi 
się, że tak zadłużonej gminy, w takich proporcjach 
i bez możliwości, szans, dzisiaj nie ma. Uważam też, 
że chyba i dla każdej społeczności, i dla rady gminy, 
dla zarządu, jest pewnym honorem to…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 

o ciszę.)
…żeby mieć gminę, utrzymać ją, żeby ona była, 

istniała. Myślę, że wiele gmin jest zadłużonych 
i w trudnej sytuacji, ale na pewno zrobią wszystko… 
Mają jeszcze taką możliwość, są jakieś perspektywy, 
że mogą wyjść z tego. A tutaj wszystko wskazywa-
ło na to, że nie ma już szans tego uratować. I stąd, 
jak przypuszczam, decyzja Rady Ministrów, mini-
sterstwa, żeby przynajmniej na dzisiaj kwestię tej 
jednej gminy uporządkować. To może być też jakieś 
ostrzeżenie dla innych gmin: proszę bardzo, działajcie 
dobrze, gospodarujcie dobrze, żeby podobny los was 
nie spotkał. No, taki wniosek ja bym z tego wysnuwał. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Senator Sławomir Rybicki. Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, będzie trochę w tonacji poprzed-

nich pytań. 
Czy podczas prac komisji, podczas debaty, poja-

wił się wątek dotyczący możliwości pojawienia się 
podobnych przypadków i takiego myślenia o ustawo-
dawstwie, aby na podstawie tego przykładu spowo-
dować powstanie bardziej uniwersalnego zapisu usta-
wowego? Byłby on pewnym mechanizmem działania 
w razie pojawienia innych możliwych przypadków, bo 
wiemy, że gmin zadłużonych w sposób zagrażający 
ich funkcjonowaniu jest w Polsce więcej. I czy nie 
było to… Czy była dyskusja o tym, aby stworzyć jakiś 
trwały model postępowania, zamiast zawsze tworzyć 
specustawę dla konkretnego przypadku?

Senator Andrzej Pająk:
W związku z już zaistniałym problemem.
Panie Senatorze, akurat stricte takiego pytania, 

które pan zadał, nie było, ale myślę, że tu jest pole 
do odpowiedzi…

(Senator Sławomir Rybicki: Zapytam pana mi-
nistra.)
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(sekretarz stanu P. Szefernaker) stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kazimierz Kleina, a potem pan sena-
tor Tomasz Grodzki.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja chciałbym zapytać, dlaczego dla tej sprawy jest 

potrzebna ustawa. W świetle obowiązujących przepi-
sów gminy tworzy się i znosi w drodze rozporządze-
nia Rady Ministrów po odpowiednich konsultacjach, 
które musi przeprowadzić minister spraw wewnętrz-
nych i administracji. 

Czy decyzji o likwidacji tej gminy nie można było 
podjąć w oparciu o istniejące przepisy? To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie. Co by się stało, gdyby decyzja o li-
kwidacji gminy nie zapadła? Jakie byłyby następne 
etapy działania banków czy innych instytucji? Jak ta 
kwestia wyglądałaby w praktyce, gdyby w tej sprawie 
nie było interwencji z zewnątrz? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Po pierwsze, Panie Senatorze, tak jak powiedzia-

łem, ta ustawa ustanawia szczególne narzędzia, także 
do weryfikacji zobowiązań, które zgłaszają wobec 
gminy różnego rodzaju instytucje, w tym instytu-
cje parabankowe. Stąd były potrzebne szczególne 
rozwiązania zapożyczone z prawa upadłościowego, 
żeby mieszkańcy tego terenu mogli w przyszłości 
normalnie funkcjonować.

Pan senator zapytał w swoim drugim pytaniu, co 
by było dalej. Byłoby tak, jak było przez ostatnie lata, 
a to znaczy, że komornicy zabieraliby środki potrzeb-
ne na normalne funkcjonowanie gminy i nie można 
byłoby przeprowadzać żadnych inwestycji.

W ostatnim czasie gminą zarządzał komisarz. 
Gdyby nie ta ustawa, trzeba byłoby przeprowadzić 
wybory, w efekcie których byłyby poniesione dodat-
kowe koszty związane z funkcjonowaniem samorządu. 
Tak naprawdę w ostatnim czasie był problem z funk-
cjonowaniem szkół, z funkcjonowaniem stołówek, 
z funkcjonowaniem… Praktycznie niemożliwe było 
normalne codzienne życie tej gminy. W obecnym sys-
temie prawnym nie ma narzędzi do tego, żeby taka 
gmina mogła sama wyjść z tego rodzaju problemu.

najpierw próbowaliśmy rozwiązać tę kwestię przy 
pomocy zespołu międzyresortowego, tak żeby jakiś 
program dla tej gminy przygotować, jednakże blisko 
100% terenów gminy Ostrowice to tereny, które pod-
legają programowi „Natura 2000” i bardzo ciężko tam 
o jakiekolwiek inwestycje. Tak jak powiedziałem, 2 
programy naprawcze nie zostały zrealizowane. Ten 
dług lawinowo wzrastał, w związku z tym, że były 
to umowy zawierane w instytucjach parabankowych, 
no i stąd te szczególne rozwiązania. 

Pan senator Kleina pytał o to, dlaczego przyjmuje-
my te szczególne rozwiązania, do czego jest potrzebna 
ta ustawa. Szanowni Państwo, do tego, żeby te zobo-
wiązania, które powstały, mogły zostać zweryfikowane 
przez wojewodę zachodniopomorskiego, żeby miał on 
w tym ustawową pomoc prokuratorii Skarbu Państwa. 
Wiemy, że prokuratura postawiła zarzuty byłemu bur-
mistrzowi, byłej skarbnik gminy, wiemy, że jest akt 
oskarżenia, że wielu dokumentów brakuje. Gmina była 
przez lata patologicznie zarządzana i po prostu w obec-
nym reżimie prawnym, w obecnym stanie prawnym, 
nie było możliwości skutecznego rozwiązania tego 
problemu. I stąd ta szczególna propozycja specustawy.

Jeżeli chodzi o pytania, które tutaj zadawała pani 
senator Sztark, także te dotyczące konsultacji, to, pro-
szę państwa, od samego początku zaangażowani w te 
spotkania, w rozmowy, w ten projekt byli samorządow-
cy z 2 gmin: Złocieniec i Drawsko Pomorskie. Także 
ustawa wskazuje na to, że w ramach rozporządzenia 
prezesa Rady Ministrów będą lub są już przygotowy-
wane… No, muszą się odbyć konsultacje społeczne, 
z tym że, Szanowni Państwo, taką podstawą do wy-
dania tego rozporządzenia będzie, jak myślę, wspólne 
pismo, które zostało wystosowane do MSWiA, podpi-
sane przez burmistrzów tych gmin, przez przewodni-
czących rad. W tym piśmie proponuje się podział gmi-
ny Ostrowice między Złocieniec i Drawsko Pomorskie. 
I to będzie punkt wyjścia. Od początku te rozwiązania 
były konsultowane na miejscu, ja także 2 razy byłem 
na spotkaniu z samorządowcami, z mieszkańcami. 
Wojewoda zachodniopomorski w tej chwili współ-
pracuje z samorządowcami z powiatu drawskiego, tak 
żeby ta ustawa i wydarzenie, które będzie dużym wy-
darzeniem w historii powiatu, nie nanosiły kolejnych 
obowiązków na gminy, które przejmą… To jest teren 
popegeerowski. Gmina Ostrowice jest gminą popege-
erowską i w dzisiejszym systemie prawnym naprawdę 
ciężko było znaleźć inne rozwiązanie.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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(sekretarz stanu P. Szefernaker) izby obrachunkowej, która miałaby takie narzędzia, 
by móc na odpowiednim etapie zablokować działa-
nia samorządu, tak aby nie doprowadzono do takiej 
sytuacji.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta ustawa 
w naszym przekonaniu… Chcielibyśmy, żeby była 
incydentem i żeby nie było kolejnych takich incy-
dentów. Na pewno są potrzebne rozwiązania syste-
mowe. Jeżeli chodzi o to incydentalne rozwiązanie, 
to mamy do czynienia z wyjątkową gminą, no bo nie 
ma możliwości, żadnej możliwości inwestowania tam. 
Przykład innych gmin z tego samego województwa, 
choćby Rewala, gdzie są realizowane plany napraw-
cze… Ale ta gmina położona jest w takim miejscu 
– są tam bardzo dobre nieruchomości – że można…

(Senator Grażyna Sztark: Tak, turystyka.)
…dzięki turystyce i innym takim działaniom 

wyjść na prostą, mówiąc bardzo kolokwialnie. Tu 
takiej możliwości nie było.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, myślę, że większość z nas być może 

się waha… Ale ja się nie waham i zapytam, na co poszły 
te pieniądze. No, 50 milionów zł, które wydało 2,5 ty-
siąca ludzi… Można by powiedzieć, że każda z rodzin 
mieszkających tam mogłaby sobie za to jakiś mały do-
mek zbudować. To jest zupełnie niewyobrażalnie. 

Czy to rzeczywiście tylko te odsetki, czy te pie-
niądze zostały faktycznie na coś wydane? Co tam jest 
takiego? Czy tam zbudowano jakieś lotnisko w środku 
lasu, czy jakiś głęboki zbiornik wodny, czy może, nie 
wiem, jakiś szpital, który nie funkcjonuje? (Wesołość 
na sali) To tak z mojej działki trochę… 

Ja się uśmiecham teraz, ale, Panie Ministrze, ja 
nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że ta usta-
wa jest zasadna i że trzeba ją poprzeć. Warto jednak 
przy okazji zastanowić się nad mechanizmem, który 
doprowadził do tej sytuacji. Pan coś powiedział o tej 
odpowiedzialności, ale… Myślę jednak, jeśli rzeczy-
wiście doszło do takiej sytuacji, że w tej stosunkowo 
małej grupie – to jest 2,5 tysiąca osób – dosyć łatwo 
zidentyfikować konkretnych ludzi, którzy są za to 
odpowiedzialni. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy 
w najbliższym czasie – podkreślam: w najbliższym 
czasie – nie usłyszeli, kto i w jaki sposób za to od-
powiada. To nie może być tak, że postawiono jakieś 
zarzuty, sprawa się będzie toczyła, a potem się rozle-
zie po kościach i w zasadzie więcej o tej gminie nie 
usłyszymy, bo jej nie będzie.

(Senator Kazimierz Kleina: Rozumiem. I budynki 
byłyby zajmowane przez…)

Dokładnie.
A gdyby było połączenie na obecnych warunkach, 

to gminy, które przejęłyby Ostrowice, przejęłyby też 
50-milionowy dług, z którym, powiedzmy sobie, mu-
siałby się zmierzyć z całym zapleczem prawnym, 
a właściwie bez takiego zaplecza. Dziś tworzymy 
zaplecze prawne dla wojewody, także w postaci pro-
kuratorii, żeby móc zweryfikować kwestie związane 
z zadłużeniem gminy Ostrowice.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Tomasz Grodzki. Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja będę trochę kontynuował wą-

tek, który poruszaliśmy z panem senatorem Rybickim. 
Czy wśród włodarzy gmin nie powstanie teraz 

przekonanie, że nie ma to, jak dobrze się znieść? 
Owszem, honor, ambicja i lokalny patriotyzm na-
kazują, żeby gmina istniała, ale jeżeli znajduje się 
ona w dramatycznej sytuacji… Sam pan minister 
przyznaje, że wiele gmin jest na krawędzi. 

Czy nie pojawi się konieczność pracy nad cią-
giem takich specustaw? Czy nie będzie to stanowiło 
obciążenia dla budżetu? Bo przecież Skarb Państwa 
przejmuje tutaj cały ciężar. Czy szykujemy, czy resort 
szykuje jakieś generalne rozwiązanie tej kwestii, aby 
uniknąć tego typu zagrożeń?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Tak jak powiedziałem, dostrzegamy kwestię 

związaną z coraz powszechniejszym zadłużaniem 
się samorządów. Na pewno po 28 latach od reformy 
i po kolejnej reformie administracji, którą mieliśmy 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w przekonaniu 
pana ministra spraw wewnętrznych i administracji 
dziś przyszedł czas na to, aby dać narzędzia regio-
nalnym izbom obrachunkowym do tego, żeby mogły 
skuteczniej działać, tak aby nie dochodziło do takich 
sytuacji. Bo ta sytuacja jest również skutkiem tego, 
że zabrakło instytucji państwa, zabrakło regionalnej 
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zachęcać gminy do połączenia, żeby nie dochodziło 
do tak trudnych sytuacji? A mówię to w związku z tą 
ustawą… Wiem, że w Sejmie chyba była zgłoszona 
taka poprawka… Wiem, że ten bonus jest w przy-
padku połączenia gmin. Tutaj nie ma połączenia, 
w związku z tym taka potrzeba nie istniała. Jakie 
było stanowisko rządu… Bo wiem, że nie przeszło to 
w tej sprawie… Wydaje mi się, że te 5% było zachętą 
do tego, o czym państwo mówiliście – to jest art. 1 
ust. 4, który mówi o tych konsultacjach – chodzi o to, 
żeby pokazać, że za te 5% to można, nie wiem, wybu-
dować jakąś drogę między jedną a drugą gminą, bo 
tam chodziło chyba o 3 miliony. Czy nie było warto 
przyjąć tę poprawkę i zachęcić gminy do tego, żeby 
coś miały z tego łączenia? Ale to zasadnicze pytanie 
dotyczy właśnie tego, czy były takie gminy, które 
się połączyły i skorzystały z tego bonusu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo! 

Wcześniej padły pytania dotyczące tego, czy te roz-
wiązania nie będą dla innych zachętą do zadłużania 
się. W przekonaniu ministerstwa jakikolwiek dodat-
kowy bonus, oprócz tego, że państwo tak naprawdę 
oddłuża teren, mógłby być taką zachętą. Nie chcieli-
śmy, aby taka zachęta się pojawiała.

(Senator Piotr Florek: Odwrotnie…)
Rząd bierze pod uwagę specyfikę tego terenu, 

dzięki czemu – pan senator mówił o drogach – także 
z funduszu wsparcia dróg lokalnych również w tym 
roku w powiecie drawskim były dodatkowe środki. 
Jestem przekonany, że specyfika tego regionu, re-
gionu popegeerowskiego, jest taka, że on potrzebuje 
środków i na pewno rząd będzie szczególnie wspierał 
ten teren. Aczkolwiek jesteśmy przekonani, że jaki-
kolwiek dodatkowy bonus, choćby ten, który należy 
się po połączeniu – dodam: dobrowolnym połączeniu 
– byłby niestety zachętą… Taki bonus działałby tutaj 
w odwrotny sposób niż ten, który na co dzień ma 
zachęcać właśnie do łączenia się gmin. Oczywiście 
są takie sytuacje, ale w takich patologicznych sytu-
acjach, z jaką mamy do czynienia tutaj… Jesteśmy 
przekonani, że 50-milionowy dług… Wzięcie na sie-
bie zobowiązań – chciałbym zwrócić uwagę: nie dłu-
gu, tylko zobowiązań – i weryfikacja tych zobowiązań 
przez Skarb Państwa jest na tyle dużym bonusem, że 
nie powinno tutaj być jakiekolwiek innych przepi-
sów, które mogłyby, nie daj Boże, zachęcać innych 
do zadłużania się.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Panie Senatorze, gdyby tam był szpital, to pan by 

o tym wiedział…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Ale niedziałający.)
…ze względu na…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Marszałek!
To jest tak, że 2 lata temu zostały postawione za-

rzuty skarbnikowi i wójtowi. Dziś jest akt oskarżenia, 
są konkretne zarzuty związane z niegospodarnością 
w tej gminie. To po pierwsze.

Po drugie, ten dług narastał przez lata. Tak jak 
pan senator tutaj zwrócił uwagę, brakowało mecha-
nizmów, dzięki którym państwo mogłoby skutecznie 
zablokować tego typu działania. W dużej mierze są to 
odsetki związane z bardzo niekorzystnymi umowami, 
które były podpisywane. Po to w tej ustawie cały ten 
mechanizm weryfikacji tych umów… Na straży in-
teresu Skarbu Państwa będzie stał wojewoda z całym 
zapleczem w postaci prokuratorii Skarbu Państwa, 
tak żeby te środki były w taki sposób spłacone, by… 
Chodzi o to, żeby nie było wątpliwości co do tego, 
czy te umowy były podpisywane zgodnie z prawem, 
czy niezgodnie z prawem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, pan mówił o tych 28 latach sa-

morządu. 8 marca 1990 r. – ustawa o samorządzie 
terytorialnym, potem zmieniona na ustawę o samo-
rządzie gminnym. To były inne czasy, 28 lat temu 
chodziło o to, żeby było blisko do gminy. Dzisiaj to 
się wszystko zmienia. W takiej małej gminie, o jakiej 
przed chwilą mówił pan senator, liczącej 2,5 tysiąca 
osób, właściwie wystarczy mieć 500–600 głosów, 
żeby zostać wójtem czy burmistrzem. 

Panie Ministrze, czy znane są przypadki – wrócę 
do tej ustawy o połączeniu gmin – że gminy się łączy-
ły? Chodzi mi o ten 5-procentowy bonus, o to, żeby 
z tego skorzystać. Czy on jest niewystarczający? Czy 
to jest za mała zachęta? Czy należy coś zrobić, żeby 
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To pytanie związane jest z wydarzeniami, które 
będą miały miejsce w najbliższym czasie. No, od-
noszę się do określonego terytorium. Weźmy np. 
prawo wyborcze, bierne czy czynne. Dopóki nie ma 
decyzji administracyjnej o podziale tej gminy, nie 
wiadomo, jak to prawo wyborcze będzie realizowa-
ne przez mieszkańców tego terytorium. Chodzi też 
oczywiście o inne przepisy, dotyczące okręgów, ale 
i udziału w systemie szkolnictwa, w różnych innych 
wydarzeniach, które mają zasięg terytorialny, a są 
planowane w czasie najbliższych miesięcy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Ta ustawa przewiduje również szczególne prze-

pisy związane z przeprowadzaniem wyborów samo-
rządowych, jak również dotyczące innych kwestii 
związanych z jednostkami podległymi obecnie tej 
gminie. Jeżeli chodzi o kwestię wyborów samorzą-
dowych, to plan, harmonogram jest taki – i stąd też 
prośba skierowana przez rząd do marszałka Sejmu, 
do marszałka Senatu, aby jak najszybciej tę ustawę 
przeprowadzić – żeby było jak najwięcej czasu na 
wdrożenie tych szczególnych przepisów. Przepisy 
te wskazują na to, że po wejściu w życie tej usta-
wy zostanie wydane rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów, które podzieli gminę w dniu 1 stycznia, 
ale wybory, tegoroczne wybory samorządowe, prze-
widujemy przeprowadzić już na nowych warunkach, 
czyli w nowych gminach. Mieszkańcy dzisiejszych 
Ostrowic będą głosowali już w obrębie nowych gmin. 
Kadencja starych organów w tych gminach, które 
przejmą Ostrowice, zostanie przedłużona do końca 
tego roku i nowa kadencja rozpocznie się z dniem 
1 stycznia 2019 r. W ciągu 7 dni po Nowym Roku 
odbędzie się pierwsze posiedzenie nowych organów, 
które zostaną wyłonione w wyborach w tym roku, 
tak żeby nie generować żadnych nowych kosztów, 
żeby nie przeprowadzać znowu kolejnych wyborów. 
Tak naprawdę znamy już takie przypadki, w których 
kadencja była incydentalnie wydłużana, i to jest taki 
właśnie przypadek. Kadencja, która zgodnie z pra-
wem mija w całej Polsce 16 listopada tego roku, zosta-
nie przedłużona do 31 grudnia, a mieszkańcy będą już 
głosować w obrębie nowych, powiększonych gmin. 
Okręgi wyborcze zostaną przedstawione zgodnie 
z przepisami tej ustawy. No, gmina zostanie podzie-
lona na okręgi wyborcze przez komisarza wyborcze-
go. Tak że jesteśmy przekonani, że jeżeli ta ustawa 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Pająk. Proszę.

Senator Andrzej Pająk:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Decyzja o likwi-
dacji gminy i powstaniu nowej zapadanie na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów. Ona musi być po-
przedzona konsultacjami. 

Co będzie, jeżeli np. sąsiednie gminy, które mają 
to wziąć, nie wyrażą na to zgody, te konsultacje wy-
padną negatywnie, społeczeństwo zrobi jakieś refe-
rendum? Wiem, że nieraz były takie przypadki, sam 
prowadziłem taką sprawę w gminie, np. przeciwko 
parkowi narodowemu. Co wtedy? Czy to jest obliga-
toryjne, czy nie? Bo tak się zastanawiam. Prosiłbym 
o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Tak jak powiedziałem, przepisy ustawy stanowią, 

że podział i tak, i tak nastąpi. Oczywiście te konsulta-
cje mają się odbyć. Jednocześnie, Szanowni Państwo, 
Panie i Panowie Senatorowie, zwracam uwagę na to, 
że jest tutaj inicjatywa 2 gmin, jest inicjatywa bur-
mistrzów i przewodniczących rad gmin Złocieniec 
i Drawsko, którzy w piśmie do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji zaproponowali, łącznie 
z mapą, z całym harmonogramem, proces podziału 
gminy. A więc to jest punkt wyjścia, który zyskał 
jakąś tam akceptację społeczną. To pismo zostało 
nam przekazane przez miejscowych samorządowców. 
Jestem przekonany, że ich wola będzie podstawą do 
wydania tego rozporządzenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki zadaje pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, moje pytanie jest dość szczegó-

łowe. Myślę, że może ono być ciekawe pod wzglę-
dem prawniczym. Przecież miejscowa społeczność 
składa się z osób, które mają prawa obywatelskie. 
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(sekretarz stanu P. Szefernaker) rabankom, które i tak się napasły, jeszcze pół roku 
dojenia, tym razem Skarbu Państwa, bo to on będzie 
za to płacił?

Ale najlepszy to jest art. 16. Wyborów w gmi-
nie Ostrowice się oczywiście nie przeprowadza. No 
i słusznie. Oni już się narządzili, tak bym to określił. 
A wybory na terenie gminy lub gmin, które wchłoną 
gminę Ostrowice, przeprowadza się w terminie ogól-
nym. Czyli to będzie, załóżmy, początek listopada. 
Ale pierwszą sesję rady gminy, która wchłonie gmi-
nę Ostrowice, robi się nie tak jak wszędzie, w cią-
gu 7 dni od upływu kadencji, tylko dopiero w dniu 
przypadającym w terminie 7 dni od dnia, w którym 
nastąpiło ustalenie granic. To ustalenie granic wiąże 
się ze zniesieniem gminy. Czyli co by to oznaczało? 
Że to będzie w okresie 1–7 stycznia 2019 r. A cóż ta 
biedna gmina albo te biedne 2 gminy, które wchłoną 
Ostrowice, są winne temu, że wchłonęły, i dlaczego 
im się zabrania rządzić przez 2 miesiące, właśnie 
wtedy, w tym okresie, kiedy w szczególności powinny 
się tym terenem zainteresować?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
proszę już kończyć to pytanie.)

Czyli tak: 2 pytania szczegółowe związane z samą 
gminą Ostrowice i 1 pytanie ogólne związane ze 
zmianą sposobu zwoływania pierwszej sesji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Dziękuję za te pytania.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z przepisami 

ogólnymi, to jako rząd właśnie w tej ustawie zapro-
ponowaliśmy, aby zmienić przepisy ustaw o samorzą-
dzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o sa-
morządzie województwa w kwestiach związanych ze 
złożeniem skargi na rozstrzygnięcie wprowadzenia 
komisarza wyborczego. Obecnie – to jest art. 22 – bar-
dzo często… Tak samo było do tej pory w przypadku 
Ostrowic, że w związku z odwołaniem się organu do 
sądu te postępowania bardzo długo trwały. I w tej 
kwestii tutaj jest termin 30 dni dla Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i sądów administracyjnych. I przy 
okazji prac w parlamencie, w ramach poprawek posel-
skich, zostały zgłoszone poprawki, o których pan mó-
wił, które wynikały z kwestii takich porządkowych, 
jak to określali posłowie zgłaszający te poprawki. 
W związku z tym, że w tym roku, w związku z nowe-
lizacją kodeksu wyborczego, pierwszy raz będziemy 

zostanie przyjęta, to dochowamy wszelkich terminów 
i zgodnie z przepisami doprowadzimy skutecznie do 
tych wyborów samorządowych na jesieni tego roku.

(Senator Grażyna Sztark: To dotyczy też Złocieńca 
i Drawska, tak?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

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

Mam 2 pytania. 
Pierwsze dotyczy spraw ogólnych. Państwo po-

dejmujecie w tej ustawie pewne decyzje, wprowadza-
cie pewne prawo, które tyczy się nie tylko tej jednej 
gminy. Konkretnie chodzi o kwestię zwołania nowo 
wybranej rady gminy, każdej rady gminy, zaraz po 
wyborach. Do tej pory było tak, że zwoływano ją 
w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów do rad na obszarze kraju. To samo się tyczy 
rad powiatów i województw, sejmików województw. 
A w tej chwili mówimy o zwołaniu pierwszej sesji 
w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. Czy pan mi-
nister się nie obawia, że może dojść do takiej sytuacji, 
że upływa… Znaczy tak: są wybory, one mogą być 
najpóźniej 7 dni przed upływem kadencji. Upływa 
kadencja i w ciągu 7 dni zobowiązany komisarz wy-
borczy ma zwołać pierwszą sesję. A wtedy jeszcze 
nie będzie zbiorczych wyników wyborów, nie będzie 
wiadomo, kogo powiadomić o tej sesji. Do tej pory 
punktem granicznym były zbiorcze wyniki. Krótko 
mówiąc: nie można było zwołać sesji wcześniej niż 
w momencie, kiedy już było wiadomo, kogo na tę 
sesję zaprosić. I to jest pytanie natury ogólnej: dla-
czego państwo to zmieniacie? No, musi być jakiś sens 
zmiany tego.

Teraz jeśli chodzi o przepisy związane z tą ustawą, 
ale incydentalne, które raz skonsumowane, wyeks-
pirują, nie będziemy ich drugi raz stosować… Są 
2 punkty graniczne. Jeden to jest moment wejścia 
tej ustawy w życie. I tutaj termin jest bardzo krót-
ki: dzień po dniu ogłoszenia. Czyli nam się spieszy. 
I słusznie. A drugi to jest moment zniesienia gminy. 
I to jest 1 stycznia 2019 r. Pytanie, który powinien być 
wcześniej, który później i jaka powinna być odległość 
pomiędzy nimi. I art. 12: „Od dnia zniesienia gminy 
Ostrowice – czyli od 1 stycznia 2019 r. – nie nalicza 
się odsetek i kosztów pozaodsetkowych” itd. Czyli 
parabanki będą sobie mogły naliczać te odsetki do 
1 stycznia. A dlaczego ten art. 12 nie operuje z dniem 
wejścia w życie ustawy? Dlaczego umożliwiamy pa-
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(sekretarz stanu P. Szefernaker) (Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
To dlaczego je blokujemy tak późno?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź. Potem py-

tanie zada pani senator Sztark…
(Głos z sali: Nie, pan senator.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Panie Senatorze, możliwość zamrożenia tych od-

setek jest tylko i wyłącznie dzięki tej ustawie. W in-
nych sytuacjach w ogóle nie byłoby takiej możliwości. 
1 stycznia tej gminy nie będzie, w związku z tym od 
tego terminu… Szanowni Państwo Senatorowie, to 
jest też tak, że wojewoda zachodniopomorski ma tu 
wiele narzędzi do tego, żeby zweryfikować, czy te 
umowy były podpisywane zgodnie z prawem i czy 
te odsetki były naliczane zgodnie z prawem. To jest 
narzędzie, którego bez tej ustawy by nie było.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pytanie zadaje pan senator Robert Mamątow.
Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mnie nurtuje, jak to jest możliwe, że w ciągu tylu 

lat – bo przecież to się nie stało w ciągu jednego roku, 
prawda? – doprowadzono gminę do takiego stanu, że 
ona po prostu zbankrutowała. Gdzie było RIO, gdzie 
były instytucje państwowe? Przecież te instytucje też 
powinny ponieść odpowiedzialność za tę sytuację, 
bo one, powiedziałbym, pośrednio na nią wpłynęły.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Paweł Szefernaker:
Panie Senatorze, nie chciałbym sprowadzać tej 

dyskusji do dyskusji politycznej, ale dodam, że 
w 2010 r. był wniosek wojewody zachodniopomor-
skiego do MSWiA o to, aby procedurę zarządu komi-
sarycznego tam ustanowić. Być może to pomogłoby 

mieli wybory, które będą mogły się odbyć na 30 dni 
przed upływem kadencji, to nie można było zwołać 
nowych rad 7 dni po ogłoszeniu wyniku wyborów, bo 
jeszcze kadencje by się na siebie nałożyły. I to są kwe-
stie tylko i wyłącznie porządkowe, które znalazły się 
tutaj w efekcie poprawek zgłoszonych w parlamencie.

Jeżeli chodzi o art. 12, o kwestie związane z odset-
kami, to tak naprawdę gdyby nie ta ustawa, to te odset-
ki dalej by rosły, i to lawinowo, w ciągu najbliższych 
kilkunastu miesięcy i lat, dopóki nie zostałoby wpro-
wadzone jakieś rozwiązanie systemowe dotyczącego 
tego typu gmin. W naszym przekonaniu w momencie, 
w którym będzie nowy podział administracyjny, te 
odsetki i koszty pozaodsetkowe powinny się już nie 
naliczać. Stąd propozycja z art. 12.

Jeżeli chodzi o art. 16, to, tak jak mówiłem wcze-
śniej, te wybory samorządowe będą przeprowadzone 
już do nowych organów, które zaczną działać z dniem, 
w którym będą nowe granice administracyjne, czyli 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek, dopytać pana ministra…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, krótko.

Senator Jerzy Czerwiński
Panie Ministrze, art. 16 ustawy ustrojowej, o sa-

morządzie gminnym: kadencja rady gminy trwa 5 lat, 
licząc od dnia wyboru. Dzień wyboru jest tutaj cezurą 
czasową, a nie dzień zakończenia poprzedniej kaden-
cji. Nie wiem, czy jasno się wyrażam…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker: 
Tak, ale stosowanie tych 2 przepisów, o których pan 
mówi, czyli zwoływanie nowej rady… To wiązałoby 
się ze skróceniem kadencji poprzedniej rady, tak? 
O parę tygodni w najgorszym wypadku.)

I wydłużeniem o rok, bo – nie wiem, czy pan za-
uważył – od 4 do 5… No ale dobrze, zostawmy to, 
bo tutaj, jak widzę, nie osiągniemy porozumienia.

Zaś jeśli chodzi o kwestię tych 2 terminów, a wła-
ściwie nie terminów, tylko dat granicznych – daty 
wejścia w życie ustawy i daty zniesienia gminy, tej 
jednej jedynej – to… Panie Ministrze, nam by zależa-
ło na tym, żeby zminimalizować te koszty. Dlaczego 
pozwalamy – to jest bardzo proste pytanie – żeby 
jeszcze przez prawie pół roku naliczano odsetki? To 
przecież z tych odsetek się rodzą te sumy. Pożyczyli 
50, a będą musieli spłacić 400…. Panie Ministrze, 
nie widzę w tym sensu. I tak blokujemy odsetki. Tak 
czy nie?
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(sekretarz stanu P. Szefernaker) jesteśmy już na takim etapie reformy samorządowej 
w Polsce, że muszą być przedstawione nowe rozwią-
zania, łącznie z funkcjonowaniem tych instytucji pań-
stwa, które powinny być za to odpowiedzialne, czyli 
regionalnych izb obrachunkowych. Jestem również 
przekonany, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w niedługim czasie… No, są to roz-
wiązania systemowe, których z dnia na dzień się nie 
wypracuje, aczkolwiek jest tu dyspozycja pana pre-
miera Morawieckiego, pana ministra Brudzińskiego 
do tego, żeby prace nad tym trwały i żeby takie roz-
wiązania systemowe wprowadzić, bo wiemy, że one 
są potrzebne.

Jeżeli chodzi o szczegółowe rozwiązania, to wła-
śnie w tej ustawie są bardzo szczegółowo opisane 
kwestie związane z tym, jak gminy, które przejmują 
Ostrowice… wszelkiego rodzaju sprawy, które wyni-
kają z przejęcia, związane także z przejęciem pracow-
ników, szkół, bo chcieliśmy, żeby szkoły pozostały, 
żeby nie było żadnych zmian w tej kwestii. One biorą 
na siebie… Oczywiście dostają oddłużony teren oraz 
wpływy z podatków mieszkańców tego terenu, tj. 
ok. 10 milionów zł, ale w związku z tym są również 
pewne obowiązki, które na te gminy są nakładane.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę panią senator Grażynę 

Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Zanim odczytam oświadczenie, które – tak jak 

wcześniej wspomniałam – na pewno też zostało prze-
kazane na ręce pana ministra, który zajmuje się tym 
trudnym zadaniem, jeżeli chodzi o gminę Ostrowice, 
zniesieniem gminy Ostrowice i przyłączeniem jej do 
tych 2 gmin, kilka słów wyjaśnienia. Ja chciałabym 
państwu powiedzieć, że gmina Ostrowice, piękna 
gmina, mała gmina, niestety była naznaczona ja-
kimś dużym pechem. Kiedy zostałam wojewodą… 
W 2008 r… To tu właśnie pierwszy w Polsce wójt 
został zatrzymany i potem siedział w więzieniu za 
jakieś malwersacje. I od tego chyba się zaczęło. Ta 
gmina miała szczególnego pecha. Uważam, że gdyby 
w 2010 r. została podjęta decyzja o zarządzie komisa-
rycznym – a ja wówczas dwukrotnie występowałam 

i uratowałoby tę gminę, bo na poziomie zadłużenia 
z roku 2010… Jednakże w latach 2010–2015 nie było 
tego typu działań. Dodam, że osoba, która ma dzi-
siaj postawione zarzuty, czyli wójt, była wybierana 
z komitetu wyborczego partii, która wtedy rządziła. 
W 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory 
i pani premier Beata Szydło w styczniu 2016 r. ten 
zarząd komisaryczny tam wyznaczyła. On zaczął 
działać po kilku miesiącach także w związku z tymi 
terminami w sądach. Tak więc tak naprawdę zarząd 
komisaryczny zaczął działać tam pod koniec 2016 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Maciej Łuczak. Proszę bardzo.

Senator Maciej Łuczak:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy mamy 

informacje o tym, jak wygląda prawo np. w innych 
państwach Unii Europejskiej. Czy samorządy mogą 
się w taki sposób zadłużać?

Mam jeszcze 1 pytanie. Zakładam, że jakieś 
drobne, małe firmy istnieją na terenie obecnej gmi-
ny. Kto poniesie koszty związane ze zmianą adresu? 
Wiadomo, że gmina za chwilę przestanie istnieć. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Paweł Szefernaker:
Jeżeli chodzi o kwestie związane z rozwiązania-

mi systemowymi, to wszystko zależy także od tego, 
jak wygląda funkcjonowanie samorządu w danym 
państwie. Niewątpliwie jest tak, że u nas samo-
rządy mają dużo więcej kompetencji niż w innych 
państwach i jeśli chodzi o reformę, która w opinii 
wielu osób była reformą udaną, reformę, która była 
reformą udaną po przemianach ustrojowych, to dziś 
w naszym przekonaniu, ministerstwa, potrzebna jest 
zmiana przepisów, także związana z tą 5-letnią ka-
dencją i dwukadencyjnością, bo skoro ustawodawca 
wprowadził dwukadencyjność, to będzie to rodziło, 
jestem o tym przekonany, kolejne powody do zadłu-
żania się samorządowców, szczególnie w tej drugiej 
kadencji, zadłużania się, które mogłoby być niebez-
pieczne dla przyszłości gminy. Jestem przekonany, że 
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(senator G. Sztark) Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło oświad-

czenie oraz stanowisko radnych Rady Miejskiej 
w Złocieńcu zaniepokojonych faktem, że w związku 
z planowanym przejęciem przez gminę Złocieniec 
części obszaru znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 r. 
gminy Ostrowice w województwie zachodniopomor-
skim w projekcie ustawy nie przewidziano żadnych 
rozwiązań prawnych mających zapewnić przez Skarb 
Państwa gminie Złocieniec odpowiednie instrumen-
ty ekonomiczno-prawne umożliwiające znalezienie 
źródeł dofinansowania, niezbędnych do wykonania 
koniecznych inwestycji w celu likwidacji opóźnień 
rozwojowych na przejętych obszarach.

Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w sprawie 
budzącej zaniepokojenie i sprzeciw samorządow-
ców gminy Złocieniec, jak również gminy Drawsko 
Pomorskie, które we wspólnym wystąpieniu z dnia 
5 czerwca 2018 r. składały wnioski i propozycje roz-
wiązań prawnych służących ochronie sytuacji finan-
sowej tych gmin w związku z przejęciem obszarów 
i zadań znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminy 
Ostrowice.

W związku z tym zwracam się również z proś-
bą o podjęcie działań legislacyjnych eliminujących 
z ustawodawstwa braki w zakresie wspierania samo-
rządów, które nie z własnej winy, po przyłączeniu do 
nich obszarów znoszonych gmin, znajdą się w trudnej 
sytuacji wynikającej z przejęcia nowych obowiązków 
i zadań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
I zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 865, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 865 A i 865 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

o to do pana wojewody, bo wtedy taka decyzja była 
najlepsza – to dzisiaj bylibyśmy w znacznie lepszej 
sytuacji. Zabrakło jednak odwagi, zabrakło też jakby 
przewidywania i odpowiedzialności, moim zdaniem.

Ponadto regionalna izba obrachunkowa też nie 
stanęła na wysokości zadania. I chcę, Panie Ministrze, 
powiedzieć, że przyłączenie koszalińskiej Regionalnej 
Izby Obrachunkowej do szczecińskiej wypadło na 
niekorzyść, albowiem uważam, że ta koszalińska 
działała znacznie lepiej i to już ona wskazywała 
właśnie te błędy. I warto by było zajrzeć do tego, bo 
osoba, która wskazywała właśnie te błędy, później 
została od tej sprawy odsunięta.

Tak że przyznaję… I chcę powiedzieć, że jest pan 
bardzo delikatny, naprawdę, bo zdecydowanie zawi-
niła wówczas… zawiniliśmy chyba czy też to brak 
zdecydowanych działań teraz tę piękną, jak mówię, 
gminę…

Ale też chcę państwu powiedzieć, że to jest trudna 
rola. I współczuję serdecznie, dlatego że ci miesz-
kańcy są naprawdę bardzo przywiązani do obecnej 
nazwy, do tej gminy… Współczuję, bo na pewno te 
spotkania były bardzo trudne, bardzo ciężkie.

Ale jednocześnie przychylam się do opinii, o któ-
rej mówił pan senator Czerwiński. Czy nie warto by 
było pomyśleć – bo to nie wojewoda będzie decydo-
wał o tych odsetkach, a parabanki naprawdę solidnie 
korzystają z okazji i swoje odsetki, transze finansowe 
oczywiście pobierają, bez… Ja też cały czas się oba-
wiałam… Zresztą mam tam majątek, który też jest 
bardzo zagrożony.

(Senator Robert Mamątow: No, trochę późno…)
A ja o tym mówię, ja o tym właśnie mówię i przy-

znaję… Ale warto by było zajrzeć w ogóle do tych 
materiałów – to tak dodam na marginesie.

Dobrze, że nie obciążono jedynie gminy Drawsko 
Pomorskie, bo uważam… Wtedy też ważyły się tam 
różne losy. Zresztą ten powiat i Drawsko Pomorskie 
też mają swoje kłopoty, jak wiemy, bo i chodzi o szpi-
tal, i pan burmistrz ma kłopoty, w związku z tym 
tam jest obecnie naprawdę bardzo trudna sytuacja. 
Ale właśnie chodzi o to, o czym mówił pan senator 
Rybicki i o co, w związku z tym wystąpieniem obu 
gmin, Złocieńca i Drawska Pomorskiego, występuję, 
tj. żeby znaleźć jakieś rozwiązanie na wyrównanie 
szans tych Ostrowic – które, nie ukrywajmy, przez 
lata… Bo skoro trzeba było spłacać te należności, 
przede wszystkim parabankom, to zaniedbania, je-
żeli chodzi o infrastrukturę, są olbrzymie. W związ-
ku z tym teraz te 2 gminy, Złocieniec i Drawsko 
Pomorskie, będą musiały niestety borykać się z tymi 
problemami. I stąd to oświadczenie, które teraz od-
czytam. Ja skierowałam je do pana premiera również 
w oczekiwaniu na rozwiązania systemowe.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) radców, tj. osoby, które mają wyższe wykształcenie 
oraz odbyły szkolenia z zakresu świadczenia porad-
nictwa obywatelskiego lub zdobyły w tej dziedzinie 
doświadczenie, a ponadto korzystają z pełni praw pu-
blicznych oraz mają pełną zdolność do czynności praw-
nych i nie były karane za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Wojewodowie będą prowadzili listę organizacji po-
zarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów 
na obszarze poszczególnych województw. Wpis na li-
stę w odpowiednim zakresie ma być dokonywany na 
mocy decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu speł-
nienia określonych wymogów przez daną organizację 
pozarządową. Okoliczność dalszego spełniania tych 
wymogów będzie badana i weryfikowana na bieżąco. 
Organizacje pozarządowe, którym na podstawie umo-
wy powiat powierzył udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, będą wykonywały również zadania 
z zakresu edukacji prawnej. Poza tym zmiany w usta-
wie dotyczą funkcjonowania punktów, w których mają 
być udzielane nieodpłatne porady prawne lub ma być 
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 
Chodzi o liczbę godzin, o lokalizację owych punktów, 
dokumentowanie przypadków udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego porad-
nictwa oraz dalszego postępowania z kartami pomocy, 
podziału dotacji przyznawanej powiatowi na realizację 
zadań określonych tą ustawą.

Komisja procedowała nad ustawą. Podczas prac 
komisji przedstawiciel prezydenta, pani minister 
Surówka-Pasek przedstawiła główne założenia 
ustawy. Biuro Legislacyjne zgłosiło zastrzeżenia, 
kilka zastrzeżeń, jedno było merytoryczne, więk-
szość stanowiły zastrzeżenia techniczne, redakcyjne. 
Wywiązała się krótka dyskusja. 

Przewodniczący komisji, pan Robert Mamątow, 
senator Robert Mamątow złożył wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Wniosek został poparty przez 
3 senatorów, a 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
W związku z tym komisja wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Mogę pomóc, Pani 

Marszałek.)
(Głos z sali: Idzie.)
Już idzie pan senator Mróz.
Proszę bardzo.

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz 
niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa ma na celu poszerzenie krę-
gu osób uprawnionych do uzyskania pomocy praw-
nej finansowanej ze środków publicznych, uspraw-
nienie regulacji w zakresie wyłaniania organizacji 
pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc 
prawną oraz umożliwienie tym organizacjom świad-
czenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w ramach ustawy, a także ograniczenie wyłączeń 
przedmiotowych z zakresu nieodpłatnej pomocy 
prawnej i powiązanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
z pomocą prawną świadczoną na etapie postępowania 
sądowego.

Zasadniczą zmianą w porównaniu z obowiązu-
jącym stanem prawnym będzie otwarcie systemu 
nieodpłatnych porad prawnych dla osób, które nie 
zaliczały się do żadnej z grup dotychczasowych 
beneficjentów, a które znajdują się jednak w sytuacji 
materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie 
z płatnych porad prawnych.

Na uwagę zasługuje także nowe ujęcie zakresu 
przedmiotowego porady prawnej. Jej elementem może 
być poinformowanie osoby uprawnionej o obowią-
zującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiąz-
kach, w tym także o uprawnieniach i obowiązkach 
związanych z toczącym się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-
administracyjnym, albo też poinformowanie o kosz-
tach postępowania i ryzku finansowym związanym 
ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Ustawa przewiduje także wzbogacenie dotychcza-
sowej oferty punktów, w których jest udzielana pomoc 
prawna, o mediacje oraz o wcześniej wspomniane 
poradnictwo obywatelskie.

Określenie na gruncie zmienianej ustawy zasad 
prowadzenia bezpłatnej mediacji ma wypełnić lukę 
prawną w postaci braku systemowych rozwiązań za-
pewniających dostęp do polubownych mechanizmów 
służących rozwiązywaniu sporów, a jednocześnie 
przyczynić się do zmniejszenia liczby spraw przed-
kładanych do rozstrzygnięcia sądom.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ma być 
adresowane w szczególności do osób zadłużonych, 
mających problemy mieszkaniowe oraz w sprawach 
regulowanych przepisami z zakresu zabezpieczenia 
społecznego.

Nowością będzie ustalenie, że nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie może być świadczone przez do-
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Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie do obu panów sprawozdawców, ale szcze-

gólnie do pana senatora Mroza, bo większą uwagę 
poświęcił on zagadnieniu umieszczenia w tej usta-
wie 3 rozszerzeń, podmiotowych i przedmiotowych, 
będących skądinąd tak jakby miodem dla ludzi do-
tkniętych niewiedzą, czasem nie z własnej winy, ale 
chyba często. Są to 3 ścieżki: mediacja, poradnictwo 
obywatelskie i rozszerzenie podmiotowe dotyczące 
praktycznie wszystkich osób w Polsce w zakresie 
korzystania z tej pomocy.

Pierwsze pytanie brzmi: czy kancelaria prezy-
denta wskazała źródło finansowania lub określiła, 
o ile wzrosną nakłady w związku z rozszerzeniem 
podmiotowym i przedmiotowym?

Pytanie drugie. W ustawie zapisano możliwość 
udzielania pomocy prawnej w postępowaniu proce-
sowym, w tym karnym. Czy brano pod uwagę moż-
liwość wystąpienia sytuacji konfliktowej, w której 
obywatel korzystający z usług płatnego adwokata, 
radcy czy innego pomocnika korzystałby jednocze-
śnie z pomocy nieodpłatnej? Mógłby się wtedy poja-
wić dysonans w obronie i obywatel mógłby orzec, że 
instytucje prawa, obrony wydają sprzeczne opinie. 
Czy brano to pod uwagę?

Wreszcie: czy brano pod uwagę to, co samorząd 
powiatowy, główny odbiorca ustawy, oprócz oczywi-
ście obywateli… Jaką opinię przedstawił? Ile i jakie 
zastrzeżenia przedstawił wobec ustaw?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Senator Ambrozik i senator Mróz. Nie wiem, który 

z panów będzie pierwszy odpowiadał na pytania.
Bardzo proszę, pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Jeśli chodzi o finansowanie, to zostaje ono na tym 

samym poziomie. System pomocy prawnej był do tej 
pory bardzo nieefektywny. Okazuje się, że tylko 3% 
uprawnionych do korzystania z nieodpłatnych porad 
prawnych z tych porad korzystało.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, to każdy upraw-
niony, który złoży oświadczenie, że nie jest w sta-
nie pokryć kosztów odpłatnej porady prawnej, może 
zwrócić się o poradę bezpłatną do adwokata, radcy 
prawnego. I to jakby nie stoi w sprzeczności z tym, że 
on ma jakąś sprawę karną. Każda osoba może mieć 
tak naprawdę kilku pełnomocników i zasięgać wielu 
porad. Myślę, że to akurat nie jest problem. Im więcej 

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej przedmiotowym projektem ustawy 
zajmowała się dwukrotnie, na swoim posiedzeniu 
26 czerwca i wczoraj.

Pan senator Ambrozik przedstawił istotę tejże 
ustawy. Ja mogę powiedzieć, że takim najaktywniej-
szym mówcą ze strony senatorów w naszej komisji 
był pan przewodniczący Zientarski, który w pewnym 
stopniu podzielił swego rodzaju wątpliwości przed-
stawione na posiedzeniu komisji w odniesieniu do tej 
ustawy przez przedstawicieli Krajowej Izby Radców 
Prawnych oraz rady adwokackiej. Na posiedzeniu ko-
misji przedstawiciele ze stowarzyszenia radców praw-
nych i adwokatów podnosili de facto 2 zagadnienia.

Pierwsze zagadnienie to kwestia rozszerzenia ka-
talogu osób uprawnionych. Zgodnie z tą nowelizacją 
ten katalog dotyczy… No, każdy może przyjść i zło-
żyć oświadczenie, że jest osobą, której nie stać na 
profesjonalną poradę prawną. Oczywiście to oświad-
czenie składa się pod odpowiedzialnością. I to właśnie 
kwestionowali radcy prawni i adwokaci, twierdząc, 
że jest to pewnego rodzaju nierówność. Oni postu-
lowali wprowadzenie kryterium dochodowego jako 
elementu, który by określał, kto może, a kto nie może 
korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Druga kwestia podnoszona przez radców pra-
wych i adwokatów dotyczyła pewnej przewagi w ich 
mniemaniu organizacji pozarządowych, które mają 
te porady prawne świadczyć. Wykazywali oni, że 
radcowie i adwokaci robią to skuteczniej, taniej i bar-
dziej profesjonalnie. Tak jak powiedziałem, te poglądy 
czy te wnioski były bliskie panu przewodniczącemu 
Zientarskiemu.

W konsekwencji, abyśmy mogli zastanowić się nad 
postulatami, zarówno zgłaszanymi przez nasze Biuro 
Legislacyjne, jak i zgłaszanymi przez Krajową Izbę 
Radców Prawnych i adwokaturę, odbyło się drugie po-
siedzenie komisji, na którym pani minister przedstawia-
ła swoje stanowisko. Nie podzieliła ona tychże uwag.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej wnioskuje o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Rulewski.
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(senator R. Ambrozik) już możliwość sporządzenia gotowego pisma, które 
ta osoba będzie mogła po prostu podpisać i złożyć.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Jeżeli chodzi o… No chyba że jeszcze pan sena-
tor…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy pan se-
nator chce zadać dodatkowe pytanie?)

Nie, nie, to pan senator doprecyzował… Ja nie 
przypominam sobie, żeby ta kwestia była w komisji 
poruszana. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Pociej. Proszę powiedzieć, do którego 

z 2 sprawozdawców jest pytanie.
(Senator Aleksander Pociej: Do pana senatora.)
Zapraszam, Panie Senatorze, na mównicę.

Senator Aleksander Pociej:

Chciałbym się dowiedzieć, czy… Pan senator tutaj 
mówił przed chwilą o tym, że skoro są pieniądze i są 
przez wiele lat – tak by wynikało z tej wypowiedzi 
– marnotrawione, no to należy…

(Senator Krzysztof Mróz: Nie, nie.)
Nie, nie. Że są źle wykorzystane. No, Panie 

Senatorze, możemy wrócić do stenogramu, o to cho-
dziło w pana wypowiedzi. I że fantastyczną sprawą 
w tej ustawie jest to, że w końcu uda się wykorzystać 
moce wolne, za które i tak płacimy. To są pana słowa.

(Senator Krzysztof Mróz: No tak. To jest…)
No tak, no to jeżeli płacimy za wolne moce prze-

robowe, to znaczy, że coś jest nie tak.
Czy była mowa o tym, żeby może – zamiast ko-

niecznie trzymać się tego, żeby wydawać te pienią-
dze, bo już je mamy – po prostu przykroić fundusze 
do potrzeb, a nie tworzyć kolejnych bytów i uprawiać 
pewien rodzaj rozdawnictwa? Bo nie wykorzystujemy 
tego i nie możemy odnaleźć w społeczeństwie takiego 
zapotrzebowania na porady prawne, a mamy różne 
organizacje w terenie, którym chętnie te pieniądze 
przekażemy i w związku z tym poszerzamy zakres 
tych, którzy mogą te pieniądze od państwa brać. 

Czy była jakakolwiek rozmowa na ten temat, 
czy zastanawiano się nad tym, że skoro tutaj nie 
ma aż takiej potrzeby, to może te środki można by-
łoby skierować gdzie indziej, np. do służby zdro-
wia? Niepełnosprawni tutaj niedawno protestowali 
w Sejmie. Może w ten sposób…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

wiemy, im więcej się dowiadujemy, im szerszy jest 
krąg podmiotów, u których zasięgamy opinii, tym 
zwykle jest lepiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mróz. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeśli chodzi o koszta, to powiem w ten sposób: 

o ile sobie przypominam, to już na samym począt-
ku, na pierwszym posiedzeniu naszej komisji pan 
przewodniczący Zientarski powiedział, że to jest 
taka wyjątkowa sytuacja, w której nikt nie narzeka 
na brak środków. Środki na to poradnictwo prawne 
są i tak jak mówił tutaj kolega Ambrozik, chodziło 
o to, ażeby umożliwić optymalne wykorzystanie tych 
środków, gdyż dochodzi do takich sytuacji, że po po-
czątkowym okresie, kiedy było duże zaangażowanie 
i przychodziło dużo osób, w niektórych miastach czy 
w niektórych punktach niewiele osób przychodzi. 
I biorąc pod uwagę to, że i tak, i tak wydajemy środki 
na opłacenie tych porad prawnych, pan prezydent – bo 
to jest ustawa pana prezydenta – wyszedł z takie-
go założenia, ale, tak jak pani minister mówiła, po 
konsultacjach, po badaniach, także po ściągnięciu 
danych z Ministerstwa Sprawiedliwości, że jeżeli już 
wydajemy pieniądze, to te pieniądze powinny być wy-
dawane efektywnie. Więc tutaj nie ma takiej sytuacji, 
że brakuje pieniędzy, tak to zostało przedstawione na 
posiedzeniu komisji.

Jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, o którą pan se-
nator pytał… Tak, ta nowelizacja wprowadza także 
taką możliwość, a mianowicie także w trakcie po-
stępowania sądowego ktoś może przyjść po taką 
pomoc prawną. Do tej pory takiej możliwości nie 
było. Nowelizacja wprowadza też jeszcze jedną rzecz, 
o której mówiła pani minister – myślę, że w swo-
im wystąpieniu to bardziej rozwinie – a mianowicie 
obligatoryjnie wprowadza możliwości sporządzenia 
pism. Bardzo wielu ludzi chce, aby adwokaci czy 
radcy prawni sporządzili projekt pisma. Do tej pory 
to była możliwość tak ogólnikowo zarysowana, a po 
tej nowelizacji, oczywiście jeżeli ona będzie uchwa-
lona i wejdzie w życie, to będzie już taka możliwość 
bardzo jasna: tak, można przyjść i w punkcie pomo-
cy prawnej – czy będą go prowadziły organizacje 
pozarządowe, czy bezpośrednio adwokaci, radcy 
prawni, bo przecież te organizacje pozarządowe też 
współpracują z adwokatami czy z radcami prawnymi, 
z osobami o wykształceniu prawniczym – będzie 
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populizmem… Bo pan powiedział, że zabierzemy 
pieniądze z tego, to damy pewnie na brakujące rzeczy 
w służbie zdrowia. Przecież pan sam wie, jest pan 
i prawnikiem, i osobą wykształconą, że my mówimy 
tutaj o naprawdę niewielkich pieniądzach, które na 
to idą. I porównywanie tego i mówienie, że dajmy 
dla osób niepełnosprawnych, gdzie mówi się o kilku 
miliardach… No, trzeba ważyć te kwoty. I to są takie 
trochę populizmy, Panie Senatorze – przepraszam, że 
tak powiem – że tu zabierzemy, a tam nagle dodamy, 
bo to nie jest ta skala pieniędzy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Cały czas zawracam się do pana senatora.
Chciałem się dowiedzieć, czy był poruszony taki 

temat. Ci doradcy będą szkoleni, będą przechodzili 
kursy doszkalające. 

Czy była mowa o tym, dlaczego nie skierować 
tam fachowców, którzy już się nauczyli, tylko trzeba 
będzie wydawać pieniądze na doszkalanie np. me-
diatorów? Mamy instytucję mediacji, można by było 
sięgnąć po zawodowych mediatorów. Jaki jest powód 
tego, że będziemy wydawać pieniądze na doszkalanie 
tych ludzi, które można by było wydać, dużo większe 
w związku z tym… Skoro już pan mówił o pewnej 
skali pieniędzy, których jest tyle, a nie więcej… Po co 
wydawać pieniądze na doszkalanie, skoro można by 
było sięgnąć po ludzi, którzy są wyszkoleni i którzy 
bardzo często nie mają pracy? Czy to nie jest trochę 
tak, że po prostu rozszerzamy krąg totumfackich? 
Doszkolimy ich i będą mogli wykonywać pracę, 
którą mogliby wykonywać nietotumfaccy, którzy są 
doszkoleni, więc nie trzeba byłoby na to wydawać 
pieniędzy. Czy była o tym mowa? Czy mógłby pan 
ewentualnie wytłumaczyć, dlaczego tak jest?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, myślę, że na te wszystkie pańskie 

szczegółowe pytania pani minister jako przedstawi-
ciel pana prezydenta – bo jest to projekt prezydencki 
– odpowie. 

Ja mogę powiedzieć, że kwestia szkolenia była 
tutaj poruszana – nie pamiętam, czy przez przedsta-
wiciela radców prawnych, czy adwokatów – w innym 
kontekście. No, generalnie radcowie prawni czy ad-
wokaci uważali, że to oni w dużej mierze powinni 

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! 
Przede wszystkim ja nie powiedziałem, że środki 

– cytuję pana, bo sobie to zapisałem – są źle wyko-
rzystywane. Ja tylko twierdzę, że staramy się i że 
taki cel ma ta inicjatywa, ustawa przedłożona przez 
pana prezydenta… Chodzi o to, aby te środki, które 
i tak są już przeznaczone, bardziej efektywnie wy-
korzystać, żeby je bardziej efektywnie wykorzystać. 
Są bardzo różne sytuacje. W niektórych punktach 
są kolejki, a w niektórych punktach tych kolejek nie 
ma. W wyniku tej nowelizacji my dokonujemy… 
No, tutaj w ramach propozycji pana prezydenta jest 
w tej ustawie rozszerzenie zarówno przedmiotowe, 
jak i podmiotowe. Jeśli chodzi o rozszerzenie pod-
miotowe, to wiadomo, że mówimy tutaj o tym, że 
tych osób będzie więcej. Dzisiaj ten katalog osób 
był bardzo jasno określony, były tam ujęte: osoby 
niepełnosprawne, osoby po sześćdziesiątym piątym 
roku życia, osoby, nie pamiętam, bodajże do któregoś 
roku życia. Dzisiaj rozszerzamy ten katalog osób o, 
zgodnie z uzasadnieniem tego projektu, potencjalne 
co najmniej 7 milionów osób, które nie mieściły się 
w tym katalogu i nie mogły skorzystać z obecnych 
rozwiązań, a teraz będą mogły z tych rozwiązań ko-
rzystać. Rozszerzamy również zakres przedmiotowy 
ustawy, dlatego że dochodzi mediacja, której do tej 
pory nie było, i dochodzi poradnictwo obywatelskie. 
Jeśli chodzi o poradnictwo obywatelskie, to, tak jak 
mówiła tu pani minister, nie jest tak, że ktoś sobie to 
wymyślił, tylko właśnie z różnych sygnałów, z badań 
wynikało, że wiele osób szuka takiej pomocy. Ta po-
moc nie jest stricte pomocą prawną. Chodzi o to, że 
często ludzie są zagubieni, czasem potrzebują pomocy 
psychologicznej, potrzebują takiego ukierunkowania, 
gdzie się udać, jak załatwić pewnego rodzaju sprawy. 
Często nie są to stricte zagadnienia prawne.

Wprowadzamy także kwestię edukacji prawnej. 
Jeżeli pan senator… Odpowiem jednym zdaniem na 
pytanie, czy była poruszana taka kwestia, żeby za-
brać pieniądze: nie, ta kwestia nie była poruszana 
na posiedzeniu komisji. Ale no, wie pan, ja się tro-
szeczkę dziwię, bo ze wszystkich danych i statystyk 
wynika, że świadomość prawna w Polsce jest jednak 
niewielka, że liczba osób korzystających z adwoka-
tów, radców prawnych i z pomocy prawnej, general-
nie z pomocy prawnej, jest niewielka. A więc jeżeli 
my dzisiaj, dzięki wydaniu tych pieniędzy, umożli-
wimy to, że większa liczba osób będzie mogła z tej 
pomocy prawnej skorzystać, z pomocy rozszerzonej 
jeszcze o poradnictwo obywatelskie, o mediacje – 
tylko oczywiście chodzi o mediacje w takim ujęciu 
przedsądowym, o wstępną fazę mediacji, bo to pani 
minister też podkreślała – to ja uważam, że to dobrze. 
I nie zgadzam się z takim trochę, Panie Senatorze, no, 
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(senator K. Mróz) cenę usługi itd. Jednak to stanowisko było takie, że 
radcy prawni, adwokaci chcieli być tym dominują-
cym elementem. I pewnie w jakimś zakresie będą, bo 
przecież organizacje pozarządowe, które świadczą np. 
usługi prawne, też zatrudniają adwokatów czy radców 
prawnych, tylko pośrednio. Bo przecież pani Zosia nie 
udziela porad prawnych, nawet poprzez organizacje 
pozarządowe, jeżeli ta pani Zosia nie jest adwokatem 
czy radcą prawnym, nie ma wiedzy, wykształcenia, 
kwalifikacji i umiejętności. Jeżeli my wprowadza-
my dodatkowe elementy w tej ustawie, poradnictwa 
obywatelskiego… Myślę, że adwokaci i radcowie nie-
koniecznie chcieliby to realizować. Myślę, że może 
przydadzą się tutaj psychologowie, może przydadzą 
się jeszcze inne osoby, z innymi kompetencjami. 
Jeżeli pójdą one na kurs, zdadzą egzamin, uzyskają 
uprawnienia i znajdą zapotrzebowanie na swoje usłu-
gi, to będą mogli je świadczyć. A jeżeli nikt ich nie 
weźmie do tej roboty, to tego nie będzie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Kolejne pytanie zadaje pan senator Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Powiem tylko 2 słowa, Panie Senatorze, żeby pana 
uspokoić. Jak pan minister Grabarczyk, jeżeli do-
brze pamiętam, wymyślił tę ustawę i przyszła ona do 
nas, to – chciałbym to panu powiedzieć gwoli bycia 
obiektywnym – ja to wszystko bardzo krytykowałem 
i byłem bardzo zdziwiony, że połowę pracy wykonują 
radcy prawni bądź adwokaci, a do drugiej połowy 
trzeba wybrać organizację pozarządową, która z kolei 
zatrudni adwokatów bądź radców. Wtedy mówiłem, 
że jest to ukłon w stronę… że jest to jak gdyby roz-
szerzenie środowisk, a nie ulepszenie czegoś. Stąd 
była moja teza. Wypytywałem wtedy, czy ktokolwiek 
zwrócił na to uwagę i dlaczego po raz kolejny rozsze-
rza się grupę, która jest beneficjentem tych pieniędzy, 
i to bez merytorycznego powodu. Ja go przynajmniej 
nie widzę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania panów senatorów? Nikt się 

nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Projekt ustawy został wniesiony przez prezydenta. 

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac 
parlamentarnych została upoważniona pani Anna 
Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

być obarczeni tym głównym ciężarem i powinni to 
realizować. Chyba nawet przedstawiciel – jeżeli się 
nie mylę – radców prawnych cytował raport NIK 
i przedstawiał jakieś dane dotyczące kosztów, ale ja 
z pamięci nie jestem w stanie tych cyfr przytoczyć. 

Jednak myślę, że warto takiego rozszerzenia do-
konać, bo jeżeli… 

No i była oczywiście podnoszona kwestia orga-
nizacji pozarządowych, tego, że ustawa preferuje 
organizacje pozarządowe, które świadczą tę pomoc, 
bo w przypadku tzw. nieparzystej liczby ten punkt 
jest… W przypadku 3 to będą 2 dla organizacji poza-
rządowych i 1 dla adwokatów czy radców prawnych.

Jeszcze jedna kwestia. Jeśli chodzi o prowadzenie 
tych punktów, to adwokaci, radcy prawni twierdzą, że 
jest to w ich środowisku bardzo popularne i jest wielu 
chętnych radców prawnych i adwokatów, którzy w to 
wchodzą. Myślę, że być może, ale to już jest pewna 
moja interpretacja, to też jest jakiś rynek. Jak jest 
jakiś rynek, to różne podmioty walczą o obsługę tego 
rynku. No i tu pewnie te różnice… nie chcę mówić 
„interesów”, ale różnice są.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Ja chciałbym dopytać. Ale czy pamięta pan sena-

tor, czy była mowa o tym, czy nie, dlaczego doszka-
la… Jeżeli – tak jak pan sam powiedział – jest bardzo 
dużo ludzi przeszkolonych, którzy chcą udzielać tych 
porad prawnych, którzy, co więcej, ze względu na 
zasady wykonywania swojego zawodu dają jeszcze 
szereg gwarancji, to dlaczego się doszkala innych lu-
dzi, żeby wykonywali to, co robią ludzie doszkoleni? 
Czy była taka rozmowa?

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, powiedzmy sobie szczerze – oso-

by, które po tym 70-godzinnym kursie będą udzielały 
tych porad, nie będą udzielały porad stricte prawnych, 
bo przecież wiadomo, że to nie tak, tylko te porad-
nictwa obywatelskie… 

Radcy prawni i adwokaci wskazywali na pewną 
nieostrość, jeśli chodzi o to, co będzie poradnictwem 
prawnym, a co będzie tym poradnictwem obywatel-
skim. Podnosili także kwestie podatkowe i kwestię 
tego, że poradnictwo prawne jest obciążone VAT, 
a poradnictwo obywatelskie nie jest obciążone VAT, 
więc ciężko im będzie konkurować, choćby przez 
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(wicemarszałek M. Seweryński) też proponuje się otwarcie katalogu podmiotów 
uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej porady 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa czy nieodpłat-
nych mediacji.

Jeżeli chodzi o kwestie związane ze szkoleniami, 
to szkolenia będą dotyczyły wyłącznie osób, które 
będą się zajmować poradnictwem obywatelskim. 
A poradnictwo obywatelskie będzie świadczone wy-
łącznie przez organizacje pozarządowe.

Alternatywą dla odbycia szkolenia – i to również 
zostało uregulowane omawianą przez Wysoką Izbę 
ustawą – jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia 
poświadczającego, że osoba posiada odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie w udzielaniu tego poradnic-
twa. Jest to alternatywa dla odbycia 70-godzinnego 
szkolenia przez te osoby.

A osoby, które są adwokatami, radcami prawnymi 
i które będą świadczyć porady prawne, nie muszą 
przechodzić żadnych szkoleń.

Jeżeli chodzi o mediatorów, to kwestie dotyczące 
zdobywania kwalifikacji mediatora są regulowane 
innymi przepisami. Dlatego tutaj jest de facto odwo-
łanie się do tych regulacji czy do tych standardów, 
które zostały wypracowane w zakresie mediacji na 
gruncie kodeksu postępowania cywilnego.

Dziękuję bardzo. To tak tytułem uzupełnienia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela prezydenta związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Widzę, że zgłasza się pan senator Pociej.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Minister, chciałbym się dowiedzieć, jak 
państwo szacujecie, ile będą kosztowały te szkole-
nia i jaki to będzie ewentualnie procent kwoty, która 
jest w tej chwili przeznaczana na poradnictwo, na 
udzielanie porad? Czy to będzie z tej samej puli i te 
pieniądze w związku z tym będą jakoś dzielone, czy 
będą dodatkowe pieniądze? I to jest pierwsze pytanie.

Drugie. To poświadczenie… To, że te osoby mają, 
zamiast tych szkoleń, zaświadczenie, że mają odpo-
wiednią wiedzę. Ja wiem, że to jest w ustawie, ale 
gdyby pani minister mogła odpowiedzieć, kto będzie 
wydawał zaświadczenie…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Czy przedstawiciel prezydenta pragnie zabrać 
głos? Tak.

Proszę bardzo. Zapraszam panią minister na try-
bunę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku
Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt prezentowania stanowiska 

pana prezydenta w zakresie ustawy o zmianie ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, a także poradnictwie 
obywatelskim i mediacji.

Ta ustawa, jak państwo już tutaj doskonale zauwa-
żyli, zmierza do rozszerzenia katalogu beneficjentów 
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i rozszerza ka-
talog usług dostępnych w ramach tego poradnictwa 
o poradnictwo obywatelskie, które będzie świadczo-
ne wyłącznie przez organizacje pozarządowe, oraz 
nieodpłatne mediacje, które będą służyły wypra-
cowywaniu ugodowego sposobu załatwienia sporu 
czy rozwiązania konfliktu na etapie postępowania 
przedsądowego.

Przysłuchiwałam się dyskusji i pragnę zwrócić 
państwa uwagę na kilka spraw, które zostały już po-
ruszone w trakcie państwa dyskusji, a przede wszyst-
kim na kwestię wydatków, która została uregulowana 
w art. 28.

Rozszerzenie kręgu beneficjentów, a także roz-
szerzenie katalogu świadczeń dostępnych w ramach 
nieodpłatnej pomocy prawnej służy bardziej efek-
tywnemu wykorzystaniu środków, które już w tej 
chwili są przeznaczane na tę pomoc. Z badań prze-
prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
a także przez Najwyższą Izbę Kontroli, związanych 
z monitorowaniem funkcjonowania systemu pomocy 
prawnej, wynika, że w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej pomoc udzielana jest średnio przez ok. go-
dzinę w jednym dniu pracy takiego punktu, podczas 
gdy punkty pracują co najmniej 4 godziny przez 5 dni 
w tygodniu. Oznacza to, że możliwości tych punktów 
nie zostały w pełni wykorzystane.

Z raportu NIK wynika, że powody tej sytuacji 
mogą być różne. Po pierwsze, zbyt wąski katalog osób 
uprawnionych, po drugie, niedopasowanie zakresu 
świadczeń, które są oferowane w punktach nieod-
płatnej pomocy prawnej, po trzecie, niewystarczające 
informacje przekazywane przez starostów w zakresie 
funkcjonowania punktów.

Nowelizacja służy niejako rozwiązaniu na tych 3 
polach problemów zauważonych również przez NIK 
i związanych z funkcjonowaniem systemu. Dlatego 
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np. medyczna albo jakaś asystentura w zakresie wy-
stępowania przed sądem?

Trzecie pytanie, o kwestię, o której pani pewnie 
już tu słyszała. Otóż osoba oskarżona w procesie kar-
nym korzysta z pełnomocnika, tylko z tego powinna 
korzystać, a jednocześnie niejako z boku – i to jest 
prawda, Panie Senatorze Mróz – korzysta z pomocy 
nieodpłatnej, w ramach której sporządzany jest projekt 
pisma procesowego. Dochodzi do kolizji w obronie… 
Kto będzie ponosił odpowiedzialność, jeżeli ta osoba 
przegra proces na skutek wadliwości postępowania – 
państwo za to, że udziela nieodpłatnej pomocy w for-
mie projektu pisma procesowego, czy pełnomocnik?

No i kolejne zagadnienie. Czy pani minister wzięła 
pod uwagę stanowisko głównego odbiorcy, oprócz 
obywateli oczywiście, czyli Związku Powiatów 
Polskich, który wytyka brak precyzji, nonszalancję, 
zwyżkę kosztów, która przecież nie jest zależna od 
wydajności prawnika? Koszt np. pomieszczenia jest 
przecież niezależny od tego, ile osób przyjdzie i czy 
w ogóle ktoś przyjdzie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przepraszam, Pani Minister. Najpierw pan senator 

Mróz w trybie sprostowania.

Senator Krzysztof Mróz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja nie powiedziałem, że w tych 

punktach będzie udzielana pomoc psychologiczna.
(Senator Robert Mamątow: Pan senator nie dosły-

szał, nie słyszy.)
Ja tylko twierdzę, że w ramach tego poradnictwa 

obywatelskiego, a to są ludzie nieporadni życiowo 
– było pytanie, kto tam będzie mógł zafunkcjono-
wać – być może lepiej niż prawnik sprawdzi się jakiś 
psycholog, który potrafi takiej osobie wskazać, gdzie 
ma się udać, do jakiego podmiotu, pokazać ścieżkę 
postępowania w różnych sprawach życiowych, nie-
mających nic wspólnego z przepisami prawa albo 
mających niewiele wspólnego z przepisami prawa. 
Ale na pewno nie będzie… Ja nie powiedziałem, że 
tam będzie udzielana pomoc psychologiczna. To tyle 
sprostowania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Minister, pytania pana senatora Rulewskiego.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o kwestie finansowania szkoleń, to 

w interesie organizacji społecznej, organizacji po-
zarządowej, która chce zajmować się poradnictwem 
obywatelskim, jest to, żeby osoby udzielające w ra-
mach tej organizacji właśnie tego typu porad uzyskały 
stosowane szkolenia. W związku z tym to nie jest 
związane z wydatkowaniem środków publicznych, to 
jest związane z wewnętrzną organizacją samej orga-
nizacji i tym, w jaki sposób ona rekrutuje osoby, które 
w ramach tej organizacji będą udzielały poradnictwa 
obywatelskiego.

A jeżeli chodzi o poświadczenie kwalifikacji, to 
ustawa stwarza tutaj możliwość tworzenia związków 
organizacji pozarządowych zajmujących się już odpo-
wiednio długo świadczeniem poradnictwa obywatel-
skiego. I takie związki, które uzyskają akceptację mi-
nisterstwa, będą mogły prowadzić szkolenia, a także 
wydawać właśnie te zaświadczenia poświadczające, 
że ktoś posiada kwalifikacje wymagane do udzielania 
poradnictwa obywatelskiego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Właśnie, mamy 3 nowe ścieżki. Pani na podsta-

wie badań, które są tylko badaniami, ustaliła, że – 
przynajmniej według moich szacunków… Kancelaria 
Prezydenta RP, przepraszam panią ministerkę. A na 
podstawie moich szacunków oznacza to 3-krotne, 
a nawet 5-krotne zwiększenie kosztów, chyba że uzna-
my, że to znowuż będzie tylko pozorna działalność 
poradnictwa, choćby w zakresie mediacji.

Pytanie jest takie: czy państwo obliczyli, ile bę-
dzie kosztować chociażby mediacja pełna? Pełna, to 
znaczy taka, która nie zakończy się na etapie tylko 
spotkania stron, jak to ma miejsce. Czy rozróżniacie 
państwo, Pani Minister, że udzielenie porady jest ak-
tem jednorazowym, jednoczasowym i krótkim – jak 
sama pani określiła: godzina dla paru osób, praw-
da? – podczas gdy mediacja potrafi trwać rok, toczą 
się różne działania, zdobywana jest dokumentacja, 
umawiane są spotkania, ważna jest dyskretność tych 
spotkań itd. I to są koszty przewyższające w niektó-
rych przypadkach stukrotnie koszt udzielenia porady.

Drugie pytanie. Co to oznacza… Pan senator Mróz 
powiada, że będzie udzielana pomoc psychologiczna 
w ramach poradnictwa obywatelskiego. Czy to jest 
prawda? Czy może jeszcze jakaś inna pomoc będzie, 
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek) niż 60 minut, stanowiły jedynie 13,22%; a porady 
bardzo krótkie, udzielane w czasie poniżej 15 minut, 
stanowiły zaledwie 9,39%.

Stanowisko Związku Powiatów Polskich zostało 
uwzględnione podczas nowelizowania ustawy o nie-
odpłatnej pomocy prawnej. Te uwagi, które zostały 
zgłoszone przez powiaty, dotyczyły m.in. rozsze-
rzenia katalogu osób uprawnionych – chodziło tutaj 
przede wszystkim o rozszerzenie katalogu osób, które 
są uprawnione ze względu na posiadane orzeczenie 
o niepełnosprawności – ponadto dotyczyły kwestii 
związanych z kwalifikacjami mediatorów, co również 
zostało uwzględnione, dotyczyły także minimalnych 
standardów szkolenia kandydatów na doradców oby-
watelskich. W związku z tym te postulaty, które zo-
stały kancelarii zgłoszone przez Związek Powiatów 
Polskich, zostały uwzględnione w tym procedowa-
nym przez państwa przedłożeniu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam 3 konkretne 

pytania.
Pierwsze dotyczy nowej instytucji, a mianowicie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Czy mo-
głaby pani nieco szerzej powiedzieć, w sprawie jakich 
szczególnie dziedzin – no, to niby było wyszczegól-
nione, czyli chodzi o zadłużenia mieszkaniowe i za-
bezpieczenie społeczne – powinny osoby uprawnione 
zgłaszać się po poradę obywatelską? Czyli: do kogo 
jest adresowana ta instytucja?

Dwa: kto będzie tych porad udzielał? Wiemy, że 
ci, którzy będą przeszkalani. A więc jest pytanie: kto 
ich będzie szkolił? O tym mówił art. 11b, ale może 
mogłaby pani po prostu wymienić nazwy tych insty-
tucji. Czy w ogóle takie instytucje już są, czy istnieją? 
Bo tu są dość wyśrubowane wymogi – wcześniejsze-
go 7-letniego działania itd. W każdym razie prosił-
bym o kilka nazw takich instytucji, stowarzyszeń, 
związków.

I trzy: czy w ramach tej rozbudowanej instytucji 
pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego bę-
dzie mógł się zgłosić w szczególności obywatel, który 
chce złożyć skargę nadzwyczajną, i czy będzie mógł 
poprosić o to, żeby mu uporządkowano jego doku-
mentację, tak żeby wniosek, który on chce złożyć 
w postaci skargi nadzwyczajnej, miał większe szanse 
przebicia się przez sito formalne?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Minister, proszę, 3 pytania.

Jeżeli chodzi o koszt porady prawnej, która była 
udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, 
to w raporcie Najwyższej Izby Kontroli oszacowano, 
że koszt 1 takiej porady – z uwzględnieniem tego, ile 
wydatkowano środków na system i ile porad zosta-
ło udzielonych – w przypadku adwokatów i radców 
prawnych wynosi ok. 340 zł. Z czego to wynika? 
Przede wszystkim ze sposobu, w jaki finansowana jest 
nieodpłatna pomoc prawna, polegającego na tym, że 
nie płaci się za konkretną udzielaną poradę prawną, 
ale płaci się za gotowość udzielenia…

(Senator Jan Rulewski: Gotowość, tak.)
…porady prawnej. W związku z tym w punktach, 

w których jest duże zainteresowanie uzyskaniem nie-
odpłatnych porad prawnych, koszt jednostkowy po-
rady będzie niższy, natomiast w punktach, w których 
to zainteresowanie będzie niższe… To automatycznie 
będzie przekładało się na wyższy koszt jednostko-
wy udzielenia takiej porady prawnej. Szacuje się, 
jeżeli chodzi o mediację, że koszt przeprowadzenia 
1 godziny mediacji wynosi ok. 150 zł. Nie jesteśmy 
w stanie precyzyjnie oszacować, jaki będzie koszt 
mediacji, dlatego że nie jesteśmy w stanie powie-
dzieć, ile spotkań mediacyjnych będzie potrzebne, 
czy będzie w ogóle zainteresowanie takimi mediacja-
mi. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Z zakre-
su działania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 
wyłączone są wszystkie te przypadki, w których sąd 
czy też organ administracji publicznej wyznaczył 
mediatora. Jest to dość duża liczba spraw, które nie-
jako wymykają się spod tej regulacji, która jest przez 
państwa procedowana.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące, jak to pan sena-
tor ujął, kolizji interesów pomiędzy adwokatem, który 
świadczy pomoc prawną z urzędu, oraz adwokatem 
udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej, to ustawa 
wyklucza – w sytuacji, gdy jest przyznany adwokat 
z urzędu – możliwość sporządzania przez adwokata 
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej pism pro-
cesowych. Chodzi właśnie o zagwarantowanie tego, 
by nie dochodziło do takiej sytuacji. Osoba, która na 
etapie postępowania sądowego chce uzyskać pomoc, 
może ją uzyskać, ale będzie to pomoc polegająca wy-
łącznie na uzyskaniu porady czy też opinii tej osoby 
udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pan senator pytał również o to, jak długo trwa 
taka porada, czy udzielanie jej jest krótkie, czy 
długie. Z danych, które zebrało Ministerstwo 
Sprawiedliwości, wynika, że większość porad, bo 
ponad 40%, to były porady, których udzielanie trwa-
ło 15–30 minut; niespełna 37% stanowiły porady, 
które były udzielane w czasie 30–60 minut; z kolei 
porady w sprawach bardziej skomplikowanych, czyli 
wymagające udzielenia porady w czasie dłuższym 
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porad prawnych, co precyzyjnie, w odniesieniu do 
konkretnego przypadku, do konkretnej osoby, która 
zgłosi się do nich z jakimś problemem, będą robiły.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli mogę dopytać w sprawie tej ostatniej odpo-

wiedzi… Chciałbym usłyszeć od pani minister kon-
kretną odpowiedź. Przychodzi osoba, która czuje się 
skrzywdzona jakimś orzeczeniem sprzed, powiedz-
my, 7–8 lat. Przynosi dokumentację z tym związaną 
i ktoś ocenia, że ta dokumentacja jest sensowna, rze-
czywiście coś było nie tak, orzeczenie nie jest w pełni 
jasne. 

Czy udzielający porady będzie mógł pomóc takiej 
osobie i powiedzieć: dołóż to, to i to, wsadź w kopertę, 
podam ci adres, tam masz wysłać? Bo to jest clou, 
chodzi o to, żeby ten system był zamknięty. Tak czy 
nie?

I jeszcze jedno pytanie z tym związane…
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Anna Surówka-Pasek: Przepraszam, jeśli mogę od 
razu, tak na bieżąco ustosunkować się…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak.)

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
To jest tak jakby w katalogu związanym z tym 

świadczeniem. Tak?
(Senator Jerzy Czerwiński: Jest.)
Jest tu uzyskanie porady, ale ta porada może pole-

gać na tym, że ktoś po prostu wyszczególni, co jesz-
cze należałoby dołożyć do takiej koperty, jak wskazał 
pan senator, i pod jaki adres, do jakiego podmiotu 
wysłać.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeszcze jedno pytanie, jeśli można, bo teraz mi się 

nasunęło takie dość ważne… Z tych porad sporządza 
się taką kartę pomocy, to jest coś w rodzaju spra-
wozdawczości. Często się zdarza… Dlaczego o tym 
mówię? Bo części opisanych tutaj porad to my już 
udzielamy, w biurach poselskich i senatorskich.

(Senator Jan Rulewski: Oczywiście.)

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:

Jeżeli chodzi o nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie, to dzięki badaniom Ministerstwa 
Sprawiedliwości okazało się, że jest dużo osób, które 
potrzebują porady wykraczającej poza standardową 
poradę prawną. Są to zwłaszcza takie osoby, któ-
re wykazują się pewną nieporadnością, nie potrafią 
sobie z różnymi problemami – związanymi czy to 
z zadłużeniem, czy ze sprawami mieszkaniowymi 
– poradzić. W związku z tym potrzebna okazała się 
także taka wiedza, która wykracza poza standardową 
wiedzę prawniczą. Czasami są to też osoby, które 
mają jakiś problem w sprawach podatkowych i po-
trzebują takiego szerszego spojrzenia na te sprawy. 
W związku z tym to poradnictwo obywatelskie jest 
adresowane przede wszystkim do tych osób, które 
potrzebują takiego kompleksowego podejścia, kom-
pleksowej porady, wykraczającej poza poradę prawną. 
Czyli chodzi o te sprawy, gdy nie jest nawet potrzeb-
ny ten element porady prawnej, ale jest potrzebny 
element porady w innych sprawach, które, tak jak 
pan senator tutaj zaznaczył, zostały wskazane jako 
te pożądane kierunki czy też specjalizacje w zakresie 
poradnictwa obywatelskiego.

A jeżeli chodzi o związki, które mają prowadzić 
szkolenia, to właśnie ta ustawa tworzy podstawę dla 
związków… Powiem inaczej: ona tworzy podstawę 
prawną do tworzenia tego typu związków. Dopóki nie 
będzie uchwalona ustawa, dopóki nie wejdzie w życie, 
dopóty tych związków nie będzie można tworzyć. Są 
takie organizacje… Na etapie procedowania ustawy 
w Sejmie rozmawiałam z panem posłem Jachnikiem, 
który jest bardzo zaangażowany w działalność różne-
go rodzaju organizacji pozarządowych świadczących 
usługi związane m.in. z poradnictwem prawnym, 
które to od dłuższego czasu działają na polskim rynku 
i zajmują się nie tylko poradnictwem prawnym, ale 
także poradnictwem obywatelskim.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące skargi nadzwy-
czajnej, to na gruncie ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej kwestie związane z poradnictwem prawnym 
zostały sformułowane w taki sposób, że będzie ono 
obejmowało przede wszystkim poinformowanie takiej 
osoby o przysługujących jej uprawnieniach czy też 
o spoczywających na niej obowiązkach, udzielenie 
porady w ramach problemu, z którym ta osoba się 
zgłasza, oraz sporządzenie projektu pisma. W związ-
ku z tym wydaje mi się, że od tej konkretnej osoby, 
która będzie udzielała porady prawnej, będzie zależała 
także ocena tego materiału czy tego problemu, z któ-
rym zgłosi się osoba, która będzie chciała skorzystać 
z nieodpłatnej porady prawnej. Ja nie jestem w stanie 
odpowiedzieć za osoby, które udzielają nieodpłatnych 
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(senator J. Czerwiński) winna rzetelnie, zgodnie ze swoim sumieniem, jak 
to się mówi, starać się udzielić tej pomocy. A jeżeli 
uważa, że to przekracza jej kompetencje, zawsze ma 
obowiązek poinformowania, w jakim innym punkcie 
istnieje możliwość uzyskania stosownej informacji 
czy stosownej porady.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję pani minister.
(Senator Aleksander Pociej: Jeszcze ja.)
A, jeszcze jedno pytanie, pan senator Pociej. 

Przepraszam. Był zapisany.

Senator Aleksander Pociej:
No, uciekł mi niestety pan senator Mróz… Bo 

jak usłyszałem te dane, że w ciągu ostatnich 3 lat 
funkcjonowania tej ustawy jedna porada kosztowała 
średnio… Nie pamiętam, 350 zł, tak?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Anna Surówka-Pasek: To były dane Najwyższej Izby 
Kontroli.)

No, tak, właśnie o tym mówię, ja nie twierdzę, że 
to są państwa dane. I jak usłyszałem, że to nie jest 
marnotrawienie… No, to chciałbym pogratulować, bo 
nawet w dobrych kancelariach 350 zł za jedną poradę, 
powiedzmy sobie, godzinną, to jest już taka bardzo 
europejska stawka. Tak więc jeżeli to nie jest marno-
trawienie, no to nie wiem, co jest marnotrawieniem.

Pani, Pani Minister, odpowiadając na pytanie, co 
będzie to poradnictwo obywatelskie… Kiedyś była 
demokracja socjalistyczna, takie przymiotniki, po-
radnictwo obywatelskie… To ja chciałbym się dowie-
dzieć – bo pani minister powiedziała, że to będą jakieś 
problemy finansowe, jak ktoś ma, i to tak szerzej się 
powie… No, znam naprawdę doradców podatkowych, 
pracowałem z doradcami podatkowymi, z ludźmi, 
którzy zajmują się finansami, i to naprawdę są bardzo 
wykształceni ludzie. Skoro pani uważa, że 70 godzin 
wystarczy, no to jestem zaciekawiony, jak to będzie 
działało. Prawo bankowe – o, to jest rzeczywiście 
prosta sprawa, też można się w 70 godzin nauczyć. 
Czy prawo lokatorskie. No, to też jest bardzo skom-
plikowana dziedzina.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Chciałbym usłyszeć, bo nie usłyszałem od pani mi-
nister… I jak dopytywał się pan senator Czerwiński, 
to również tej odpowiedzi do końca nie usłyszałem. 
Chciałbym, żeby pani mi podała 2 konkretne przy-
kłady mediacji. Na jaki temat będzie mediacja, skoro 
ustawa wyklucza te najważniejsze mediacje, o czym 
pani sama mówiła przed chwilą? Proszę mi podać, 
z jakiego zakresu wyobraża pani sobie, że będzie 
mediacja, taki przykład z życia.

No, w ten sposób jest już świadczona obywatel-
ska pomoc. Pytanie jest takie: a co jeśli osoba, która 
zwraca się o pomoc, ma konflikt z, w pewnym sensie, 
pracodawcą tej osoby udzielającej porady, czyli ze 
starostą, z wójtem, z burmistrzem miasta? Często 
są takie sprawy i one wymagają interwencji. Nam 
jest znacznie łatwiej interweniować, bo my jesteśmy 
w pełni niezależni. Co ma zrobić taka osoba, szcze-
gólnie ta nie niezależna, w tym znaczeniu, że nie 
jest radcą prawnym ani adwokatem, a tylko – mówię 
„tylko”, a może „aż” – udziela porady w ramach po-
radnictwa obywatelskiego? Jak zagwarantować jej 
niezależność?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi panu senatorowi 

o taką sytuację, że osoba, która, na przykład, jest 
pracownikiem starostwa, jednocześnie oferuje swoje 
usługi w ramach poradnictwa obywatelskiego…

Senator Jerzy Czerwiński:
Nie musi być pracownikiem, wystarczy, że miesz-

ka w tym powiecie lub gminie i musi w pewnym sen-
sie uczestniczyć, może nie w konflikcie, ale w pew-
nym sporze, w którym osoba prywatna, obywatel 
staje przeciwko urzędowi, przeciwko instytucji, która 
ma znacznie szerszy zasięg niż ta osoba prywatna. 
To są bardzo częste sprawy.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Tutaj jest pewien standard, do którego, że tak po-

wiem, zmierzamy czy który chcemy osiągnąć, mia-
nowicie żeby osoba, która świadczy usługi związane 
z poradnictwem obywatelskim, wykazała się pewną 
niezależnością, tak jak niezależnością muszą się wy-
kazać adwokaci czy radcy prawni, którzy udzielają 
porad prawnych. W związku z tym wśród wymo-
gów, które są adresowane do organizacji pozarządo-
wych zajmujących się poradnictwem obywatelskim 
i które będą się ubiegały o przyznanie im punktu, 
są również takie elementy, jak etyczne zachowanie 
czy też dawanie rękojmi należytego wykonywania 
tych obowiązków. W związku z tym taka osoba po-
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(senator A. Pociej) bo może też polegać np. na udzieleniu osobie, która 
się zwraca o poradę, pewnego wsparcia psycholo-
gicznego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Anna Surówka-Pasek: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Nie ma przedstawiciela rządu.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Jan 

Rulewski. Proszę bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Myśmy się…)
Zamienili.
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Niestety, nie usłyszałem konkretnej odpowiedzi 

na moje pytania. Pytałem parokrotnie panią minister, 
i na posiedzeniu komisji, i tutaj, o przykład pora-
dy obywatelskiej, której nie może, podkreślam: nie 
może, udzielić adwokat bądź radca prawny. Jeżeli 
pani minister mi odpowiada, że może to być porada 
psychologiczna – dziwię się, że tę odpowiedź mu-
siał pani minister podać senator sprawozdawca – to 
ja chciałbym się dowiedzieć, o ile ten człowiek po 
70 godzinach treningu będzie lepszy od ludzi ma-
jących wykształcenie i praktykę w zakresie rozmo-
wy z ludźmi, którym przydarzają się nieszczęścia. 
Przecież w przypadku adwokata i radcy prawnego 
częścią treningu zawodowego jest właśnie rozmowa 
z pokrzywdzonymi ludźmi. A jeżeli ten człowiek 
miałby… Nie wiem, dlaczego pani minister podkre-
ślała akurat to, że będzie ten wymóg wykształcenia 
wyższego. No, gdybyście państwo zapisali, że bez 
treningu 70-godzinnego może być to człowiek, któ-
ry ma dyplom z psychologii, to miałoby to pozory 
logicznego myślenia. Takiego myślenia zabrakło mi 
dzisiaj w wypowiedziach i w konstrukcji, w obronie 
tej ustawy, która moim zdaniem jest tylko i wyłącznie 
przekierowaniem pieniędzy do swoich. Na tym polega 
całe założenie tej ustawy, która ustawę złą, o czym 
mówiłem jeszcze w poprzedniej kadencji, czyni już 
zupełnym rozdawnictwem publicznych pieniędzy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Rulewski.

I drugie. No, jakiś temat, oprócz tego, że trzeba 
zakleić kopertę i ją wysłać, i nakleić znaczek, i co 
wsadzić do koperty… Chciałbym, żeby dała mi pani 
przykład jakiegoś poradnictwa obywatelskiego, ja-
kiejś porady, której nie może udzielić adwokat bądź 
radca prawny, czyli z wykształceniem wyższym, 
a nawet trochę wyższym niż wyższe, a której może 
udzielić ktoś inny, ten przeszkolony przez 70 godzin. 
Czy jest pani w stanie podać jakiś konkretny przy-
kład, z życia?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, dotyczącą zakre-

su mediacji, to tutaj samorządy, zarówno adwokackie, 
jak i radcowskie, wskazywały… Dlatego mediacja 
w pełnym zakresie będzie obowiązywała dopiero od 
1 stycznia 2020 r. jako element tych właśnie nieod-
płatnych porad, jako element obowiązkowy. Będzie 
mogła ona dotyczyć każdej sprawy, której dotyczy 
mediacja, ale chodzi o tę mediację na etapie przed-
sądowym. W związku z tym to może być mediacja 
w sprawach cywilnych, może być mediacja w spra-
wach rodzinnych…

(Senator Jan Rulewski: Tak?)
…niemniej jednak idea jest taka, że to jest media-

cja przed wszczęciem postępowania sądowego, przed 
wszczęciem postępowania administracyjnego.

Jeżeli chodzi o drugie z pytań pana senatora, 
przykład porady, której nie może udzielić adwokat 
lub radca prawny… W pierwszej kolejności państwo 
tutaj deprecjonują całą ideę poradnictwa obywatel-
skiego, odwołując się do 70-godzinnego kursu i nie 
zauważając, że jednym z wymogów, które doradca 
musi spełniać, jest również posiadanie wykształ-
cenia wyższego. Organizacje pozarządowe, które 
chcą świadczyć poradnictwo obywatelskie, de facto 
nie zaryzykują możliwości udzielania takich porad 
przez osobę, która jest zupełnie niekompetentna. 
Ministerstwo Sprawiedliwości, przeprowadzając ba-
dania dotyczące poradnictwa obywatelskiego, zauwa-
żyło, że organizacje korzystają z usług oferowanych 
przez osoby, po pierwsze, posiadające wykształcenie 
wyższe, a po drugie, będące rzeczywiście fachow-
cami w jakiejś dziedzinie. Jednak słusznie tu pan 
senator Mróz wskazał, że poradnictwo obywatelskie 
niekoniecznie musi polegać na kwestiach prawnych, 
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Pani minister z Kancelarii Prezydenta twierdzi, że 
warunki, które stawiają organizacje czy też ta ustawa, 
są na tyle dobre, że one spełnią… No, że to będzie 
niejako równe poradnictwu prawnemu prowadzone-
mu przez radców, adwokatów czy inne osoby z wy-
kształceniem prawniczym. A to jest nieprawda, bo 
w ustawie czytamy, że trzeba mieć wyższe wykształ-
cenie – no, np. kosmetologa – a później ewentualnie 
kurs i wsparcie organizacji pozarządowych, które 
poszukują osób do prowadzenia tego, chętnie biorą 
je z ulicy. A więc jest to taka typowa forma wsparcia 
tych organizacji – w sposób niekompetentny. Ale jeśli 
to jest robione w sposób niekompetentny i może być 
martwe, a NIK wskazuje – właśnie pani przytoczyła 
materiały – że większym powodzeniem cieszy się 
poradnictwo prowadzone przez adwokatów, przez 
radców, a nie przez te organizacje pozarządowe, to 
nie rozdzierajmy szat. Szaty jednak muszę rozdzierać, 
bo bez szacunku kosztów przeprowadzania media-
cji… Mediacja nie jest formą popularną w Polsce, to 
prawda. I z tej racji ja bym popierał pana prezydenta, 
który tę instytucję niejako ustawowo narzuca, gdy-
by była tożsamość między kosztami tej instytucji 
a nakładami. Bo dobra mediacja… W ogóle dobre 
poradnictwo będzie wtedy skuteczne i popularne, 
jeśli ono będzie skuteczne. Podobnie mediacja – jeśli 
będzie skuteczna.

Nie wiem, skąd pani ma dane, Pani Minister. 
Byłem klientem mediatora. 70 zł to jest opłata re-
jestracyjna mediatora. Jeszcze nic nie zrobił, ale już 
trzeba mu zapłacić 70 zł. Przeciętna stawka godzino-
wa wynosi 200 zł. 2 godziny to jest taki czas, który 
może wskazywać, że mediacja się powiedzie, i me-
diator na ogół tyle żąda. To jest 400 zł. Czyli mamy 
już prawie 500 zł kosztów w przypadku mediacji. No 
dobrze, ale mediacja w sprawach alimentacyjnych jest 
dość prosta, zaś mediacja w sprawach majątkowych, 
jak pani przyzna… No, to są tomy dokumentacji. 
Właśnie do mnie się zwrócono o interwencję w takiej 
sprawie. I nie sądzę, że byłbym w stanie sam w ciągu 
100 roboczogodzin pracy biura senatorskiego taką 
mediację przeprowadzić. A ludzie do nas się zwra-
cają. Pan senator Czerwiński potwierdza, że ludzie 
zwracają się do biur o poradnictwo… o więcej niż 
poradnictwo, o pomoc.

(Senator Jerzy Czerwiński: Właśnie dlatego będzie 
lżej. Ja to popieram, to jest bardzo dobra ustawa.)

Ja nie popieram tego, bo chcę wykonywać obo-
wiązki, które nakłada na mnie regulamin i ustawa 
o prawach i obowiązkach posła i senatora.

Ja ten rachunek po prostu kwestionuję. Nadto 
słusznie mówił tu senator Pociej, że skoro mamy już 
wykształconą, sprawdzoną instytucję mediacji – ba, 
są stowarzyszenia mediatorów – to nie wiadomo, dla-
czego starosta ma tworzyć od nowa instytucję zajmu-
jącą się mediacjami w formie tych porad nieodpłat-

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Gdy pan prezydent ogłosił potrzebę rozszerzenia 

podmiotowego tej ustawy, być może nawet przed-
miotowego, byłem pełen… po pierwsze, byłem na 
to otwarty, po drugie, biłem brawo, nie tylko z sza-
cunku do głowy państwa, ale również dla samej 
idei, która, jak wiadomo, została wprowadzona, 
kiedy działał rząd koalicyjny, chyba w 2014 r. Sam 
mam zaszczyt sprawdzać, jak to działa w terenie. 
Rzeczywiście ta instytucja jest potrzebna, jednakże 
z konsultacji z prawnikami wynikają pewne wnio-
ski. To jest prawda, że nie ma tam kolejek, mimo 
że to są miasta typu Inowrocław, ale prawdą jest 
też, Pani Minister, że stawiacie złą diagnozę, nawet 
gdy posługujecie się raportem NIK. Ja myślę, że 
to wynika z niepowodzenia akcji Dudapomoc. Pan 
prezydent na początku swojej kadencji ogłosił, że 
można się zwracać do pana prezydenta z różnymi 
sprawami. Jednak ludzie, obywatele do mnie przy-
chodzą i mówią albo piszą, że pan prezydent może 
udzielić pomocy tylko w zakresie prawa. Innej nie 
może, i słusznie, bo konstytucja mówi, że wszyst-
kie organy państwa mogą działać tylko w zakresie 
prawa. Wobec tego jak gdyby przeniesieniem tego, 
co się panu prezydentowi w tej akcji Dudapomoc 
nie udało, jest niestety zapis w tej ustawie, w for-
mie nonszalancji, bo… Ta Dudapomoc przyjmuje 
tutaj formę poradnictwa obywatelskiego. Cała defi-
nicja tego poradnictwa jest rozpisana na pół strony. 
Jest tak niejasna, że przyzna pani, trochę tutaj pani 
wprowadzała w błąd w Wysoką Izbę, bo zarówno 
Prokuratoria Generalna, jak i samorządy nie bardzo 
wiedzą, jak określić to poradnictwo obywatelskie, 
a pani twierdziła, że to wyjaśniła.

Ale ważniejsze od tego poradnictwa jest rzeczy-
wiście to, co tutaj jest przedmiotem, czyli to, kto tego 
poradnictwa ma udzielać. Powiem szczerze: ja jestem 
pierwszym kandydatem do poradnictwa obywatel-
skiego, bo mam jakieś tam doświadczenie, wiek też 
będzie temu sprzyjał. Oczywiście gdybym nie był 
posłem bądź senatorem, czego tutaj się nie wyklu-
cza. Tego się tu nie wyklucza, również poseł i senator 
może udzielać poradnictwa obywatelskiego. Płacą, 
odpowiedzialność żadna, bo to jest tylko udzielanie 
porad, wsparcie psychologiczne czy też nie wiem ja-
kie. Pozycja posła, choćby takiego, którego kadencja 
już minęła, jest tutaj chyba jak najbardziej wskaza-
na. No, posła, radnego, byłego burmistrza, byłego 
prezydenta. Na pewno będzie się cieszył poparciem. 
Ja oczywiście bym wnosił o to, żeby tę instytucję 
w ogóle wykreślić jako niedookreśloną, ale w naszych 
ustawach istnieje wiele bytów prawnych, które są 
martwe i konfliktów z tego tytułu nie ma. Jednak 
niewątpliwie spowoduje to koszty.
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(senator J. Rulewski) cym poradnictwa obywatelskiego. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, jeszcze po-

prawki.)
Pan senator składa poprawki, chociaż nic o tym 

nie powiedział. Proszę bardzo.
Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Trzeba to skierować do komisji.)
Ponieważ pan senator Rulewski złożył poprawki 

– są to nowe wnioski legislacyjne – proszę Komisję 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przypominam państwu senatorom, że do roz-
patrywania punktu piątego porządku obrad, usta-
wy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości, przystąpimy jutro.

Przypominam państwu senatorom, że do rozpa-
trywania punktu szóstego porządku obrad, ustawy 
o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego, przystą-
pimy jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 866, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 866 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawie 
o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przy-

nych, a nie kieruje tego wszystkiego do istniejących 
mediatorów. Rachunek byłby, zapewniam, tańszy 
i korzystniejszy dla obywatela.

Na to trzecie podmiotowe rozszerzenie mało kto 
zwraca uwagę. Poradniki, edukacja… Poradniki? 
Zrobić poradnik to koszt kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. To będzie nieodpłatne, to będzie rozdawnic-
two, konkurencyjne, jak rozumiem, wobec internetu. 
Słuszny jest ten kierunek poradnictwa, tylko że to 
bardzo dużo kosztuje.

Jest też zagadnienie tych kosztów, o których… 
Samorządy się na to nie zgadzają, Pani Minister. 
Samorządy dostają na prowadzenie biura – na samo 
prowadzenie biura, nie na udzielanie pomocy – 2 ty-
siące zł na rok. Tak się złożyło, że samorządy są bar-
dzo gospodarne, wykorzystują luźne pomieszczenia 
i to w gruncie rzeczy nic nie kosztuje. Z tej racji 
zwiększenie tego zakresu, to rozszerzenie, przedmio-
towe i podmiotowe, a więc dodanie mediacji, które 
muszą się toczyć w innych warunkach, nie w takim 
zwykłym, małym pomieszczeniu, w którym się przyj-
muje ludzi i świadczy jednorazowe usługi… Do prze-
prowadzenia takiego długotrwałego procesu muszą 
zostać spełnione inne warunki. Musi być kancelaria, 
która będzie zawiadamiała te osoby podlegające me-
diacji, muszą być rejestry. Powiedzmy szczerze: to 
musi być sekretariat zdolny do obsługi dużej liczby 
mediacji. To powoduje, że… Samorządy mają rację, 
gdy powiadają, że 2 tysiące zł na utrzymywanie biura 
i jego infrastruktury to stanowczo za mała kwota, 
zwłaszcza jeśli ten zakres ulegnie zwiększeniu.

Tak że, Pani Minister, staję wobec tego proble-
mu i jestem za tym, żeby wolę prezydenta uszano-
wać, bo ona jest zgodna z interesem społecznym. 
Rzeczywiście, to może odblokować parcie na sądy, 
parcie w stronę komercyjnych rozstrzygnięć, ale musi 
tu być zachowana równowaga w zakresie świadczeń, 
w zakresie kosztów, nakładów, tak żeby to nie uległo 
infalacji, dewaluacji, i żeby ludzie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas minął.)

Już kończę.
…Byli świadomi i zadowoleni ze skuteczności 

tych działań, a nie tylko z urzędowania takiej insty-
tucji. A tego tu nie ma.

I na końcu, Pani Minister, powiem, że prawzorem 
czegoś takiego były biura interwencji Solidarności, 
które udzielały pomocy prawnej w oparciu o dorad-
ców prawnych, ale ich zaletą było to – ostatnie zdanie, 
Panie Marszałku – że w ślad za prawem szła siła, 
która wymuszała stosowanie tego prawa. I szukajmy 
takiego rozwiązania, żeby nasze państwo prawne było 
rzeczywistością, a nie tylko zapisem konstytucyj-
nym lub zapisem w tej ustawie, zapisem dotyczą-
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(senator sprawozdawca A. Kamiński) i doprecyzowanie przepisów ustawy. Zgłoszone po-
prawki zostały przyjęte w trzecim czytaniu projektu.

Wysoki Senacie, uprawnienia nadawane ustawą są 
analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają 
kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i po-
wojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, 
osoby represjonowane z powodów politycznych.

Komisja rozpatrywała ustawę na posiedzeniu 
w dniu 3 lipca 2018 r. W trakcie prac komisji pan se-
nator Czerwiński przedstawił cel i przedmiot ustawy, 
które ja również starałem się przedstawić. Następnie 
pan minister Zieleniecki przedstawił opinię Rady 
Ministrów co do projektu ustawy oraz uzasadnienie 
do poprawek przyjętych przez Sejm, szczególnie 
odnośnie do przesunięcia terminu wejścia ustawy 
w życie na dzień 1 stycznia 2019 r. Wskazywał on, 
że na dzień 1 stycznia 2019 r. planowane jest wejście 
w życie istotnej reformy prawa kombatanckiego, któ-
ra przyznaje analogiczne uprawnienia w dziedzinie 
opieki zdrowotnej innym grupom osób represjono-
wanych. Pozwoli to na przeprowadzenie jednej dużej 
akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu. 
Zmiana ta jest niezbędna również w celu przepro-
wadzenia technicznych czynności związanych z wy-
daniem legitymacji umożliwiających beneficjentom 
ustawy korzystanie z nowych uprawnień.

Z kolei pan senator Czerwiński w trakcie dyskusji 
uznał, że przesunięcie terminu wejścia ustawy w ży-
cie na dzień 1 stycznia 2019 r. jest niezasadne, przede 
wszystkim dlatego, że grupa osób deportowanych jest 
w wystarczającym stopniu poinformowana o pracach 
nad projektem i oczekuje jak najszybszego zakończe-
nia tych prac. Pan senator Czerwiński zaproponował 
taką zmianę art. 5, aby ustawa wchodziła w życie 
z dniem 30 października 2018 r.

Podzielając argument, że należy zapewnić od-
powiedni czas na wydanie legitymacji, pan senator 
Czerwiński zaproponował dodanie ust. 3 w art. 4 usta-
wy. Ustęp ten stanowiłby, że legitymacja osoby depor-
towanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie 
pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich wydawana jest w terminie 
30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

Te 2 poprawki zostały zaakceptowane przez przedsta-
wiciela rządu, pana ministra Zielenieckiego, oraz zostały 
jednogłośnie przyjęte przez komisję. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.

sługującym osobom deportowanym do pracy przy-
musowej oraz osadzonym w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sejm uchwalił ustawę w oparciu o przedłożenie 
Senatu, który w dniu 15 listopada 2017 r. wniósł do 
Sejmu projekt ustawy i upoważnił pana senatora 
Jerzego Czerwińskiego do reprezentowania Senatu 
w pracach nad projektem.

Celem ustawy jest przyznanie osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień 
związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. 
Po pierwsze, prawa do korzystania poza kolejnością 
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceu-
tycznych udzielanych w aptekach, po drugie, prawa 
do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjali-
stycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, po trzecie, prawa pierwszeństwa do 
środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania 
miejsca w domu pomocy społecznej.

Ustawa określa, że pomocy osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej może udzielać też sa-
morząd terytorialny i wskazuje w tym zakresie na 
pomoc związaną z udogodnieniami komunikacyjny-
mi, świadczeniami mieszkaniowymi, kulturalnymi, 
zdrowotnymi i oświatowymi.

Ustawa wprowadza legitymację osoby deportowa-
nej, która potwierdza prawo do korzystania z upraw-
nień przyznanych nowelizacją.

Pozostałe zmiany są konsekwencją przyznania 
osobom deportowanym do pracy przymusowej no-
wych uprawnień oraz wprowadzenia legitymacji 
osoby deportowanej. Są to: zmiana tytułu i zakresu 
przedmiotowego ustawy o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich z dnia 31 maja 1996 r.; techniczno-re-
dakcyjna zmiana w przepisie dotyczącym zwolnienia 
z podatku dochodowego świadczenia pieniężnego 
przysługującego osobom deportowanym; przepis 
przejściowy dotyczący wydawania legitymacji.

Przebieg prac legislacyjnych. Podczas drugiego 
czytania na posiedzeniu Sejmu zgłoszono 5 dodatko-
wych poprawek do projektu przedstawionego przez 
Senat. Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez 
Sejm w trzecim czytaniu.

Poprawki przesunęły termin wejścia w życie usta-
wy z 14 dni od dnia ogłoszenia na dzień 1 stycznia 
2019 r., wskazały na dane osobowe, które zawierać 
będzie legitymacja osoby deportowanej, oraz wpro-
wadziły inne zmiany mające na celu uporządkowanie 
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(wicemarszałek M. Seweryński Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na pewno ważnym elementem, który trzeba brać 

pod uwagę, jest liczebność grupy osób, do której te 
nowe rozwiązania są adresowane. Myśmy w trak-
cie prac parlamentarnych podjęli próbę oszacowania 
liczby potencjalnych beneficjentów tych rozwiązań. 
Osób, które mają ustalony przez szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sta-
tus osoby deportowanej do pracy przymusowej, jest 
ok. 71 tysięcy. Zakładamy, że nie wszystkie osoby 
podejmą trud związany z uzyskaniem tej nowej legi-
tymacji, której wydawanie przewiduje dyskutowana 
dzisiaj ustawa. Szacowaliśmy, że ok. 60 tysięcy osób 
z tego grona będzie się ubiegało o ten nowy status. 
To jest jedna sprawa.

Drugi element, pan senator też zwrócił na to uwagę, 
to jest to, że mamy więcej takich grup, takich kategorii 
osób ubezpieczonych, bo tak musimy na to patrzeć, 
którym tego typu szczególne uprawnienia przysługu-
ją – szczególne, czyli wyjątkowe uprawnienia. To są 
oczywiście osoby niepełnosprawne i ustawa z 9 maja 
2018 r., która przyznała takie szczególne uprawnie-
nia – ale podkreślam: osobom niepełnosprawnym 
w stopniu znacznym, bo taki jest krąg adresatów tej 
ustawy – zawiera podobne rozwiązania. Takich grup 
oczywiście mamy więcej, to są kombatanci, to są in-
walidzi wojenni, wojskowi, to są osoby represjonowane 
z powodu działalności opozycyjnej w ramach opozycji 
demokratycznej. Więc na te rozwiązania w tym kon-
tekście patrzymy jako na rozwiązania, które w pew-
nym sensie zrównują uprawnienia osób deportowa-
nych do pracy przymusowej z uprawnieniami, które 
przysługują innym kategoriom osób zaliczanych do 
kategorii weteranów. Zgodnie z konstytucją państwo 
polskie powinno takie osoby, weteranów walk o wol-
ność, o niepodległość, po prostu uprzywilejowywać 
i można powiedzieć, że te rozwiązania wpisują się 
w ten kontekst konstytucyjny. Tak że tak bym odpo-
wiedział. Nie jestem lekarzem, więc nie chcę tutaj po-
ruszać tych aspektów medycznych. Jak skonfrontujemy 
tę ogólną liczbę osób korzystających z takich szcze-
gólnych uprawnień w zakresie dostępu do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
z ogólną liczbą osób ubezpieczonych w powszechnym 
systemie ubezpieczenia zdrowotnego, no to możemy 
powiedzieć, że nie jest to duża grupa. Przypomnę, 
że na pewno ponad 30 milionów obywateli w Polsce 
korzysta ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, czy to w ramach statusu osoby 
ubezpieczonej, czy też w ramach innych jak gdyby 
ścieżek dostępu do tego systemu. Dziękuję.

(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Jest z nami pan minister Marcin Zieleniecki.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 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?

Pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.
Panie Ministrze, proszę pana na mównicę.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ponieważ to jest inicjatywa senacka, to być może 

trochę niezręcznie, że zadam to pytanie, które zadam, 
ale wśród tych przywilejów, które oczywiście generalnie 
trzeba popierać, jak najwięcej tych przywilejów, znalazł 
się jeden, który przyznawany jest kolejnej grupie… Tutaj 
jest to pewnie stosunkowo nieduża grupa. Ale moim 
zdaniem u podstawy tego przywileju jest jakaś fałszywa 
myśl, że skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do 
lekarza specjalisty to utrudnienie, i to niezasadne utrud-
nienie, z którego tych, których chcemy traktować w spo-
sób szczególnie korzystny, należy zwolnić. Czy minister 
zdrowia nie zgłaszał jakiegoś odrębnego zdania w tej 
kwestii? No, trzeba jednak przypomnieć, że skierowanie 
do lekarza specjalisty od lekarza pierwszego kontaktu 
ma realizować zasadę koordynacji opieki nad pacjentem. 
A tutaj mówimy o osobach z reguły zaawansowanych 
wiekiem, często z wielochorobowością. I osobiście 
uważam, że z takiego samodzielnego korzystania bez 
skierowania, bez ograniczeń z poradnictwa u lekarzy 
specjalistów mogą wyniknąć dla tych pacjentów same 
kłopoty, np. przyjmowanie leków nieskoordynowanych 
ze sobą, z ryzykiem interakcji i różnych kłopotów itd., 
itd. Czy pan minister mógłby odnieść się do tego pro-
blemu, który zgłaszałem np. ostatnio podczas prac nad 
ustawą przyznającą podobne prawo osobom niepełno-
sprawnym w stopniu znacznym? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.
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Z drugiej strony oczywiście nie byłbym sobą, gdy-
bym nie prosił o ciąg dalszy – chodzi tu już o kwestie 
wykonawcze. Ta ustawa po wejściu w życie będzie wy-
magała współdziałania, współdziałania zarówno osób 
uprawnionych… One będą reprezentowane głównie 
przez Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych 
przez III Rzeszę, to stowarzyszenie już zadeklarowało 
daleko idącą pomoc w zbieraniu wniosków, a potem 
w wysyłaniu ich do urzędu do spraw kombatantów. 
Oczywiście urząd może tą samą drogą, minimalizując 
koszty, rozprowadzać legitymacje, czyli przekazać je 
do odpowiedniego oddziału, a wolontariusze z tego 
oddziału te legitymacje rozdadzą osobom uprawnio-
nym. Ważne jest też, żeby formularz wniosku w mia-
rę szybko pojawił się na stronie internetowej, żeby 
można go było niejako skonsumować i by można go 
było już wypełniać.

Ta ustawa jest oczekiwana przez to środowisko. 
Większość potencjalnych beneficjentów wie o tej usta-
wie, po prostu czeka z utęsknieniem na to, by moż-
na było ją zrealizować. Myślę, że to wskazane tutaj 
kompromisowe vacatio legis – data wejścia w życie 
ustawy to 30 października – z jednej strony idzie na-
przeciw oczekiwaniom grupy, do której ta ustawa jest 
adresowana, a z drugiej strony da ponad 3 miesiące 
i po prostu możliwość praktycznego przygotowania 
się do realizacji tej ustawy, tj. da czas po prostu na 
czynności techniczno-organizacyjne, bo ta sprawa to 
będzie oczywiście dla urzędu pewien wysiłek orga-
nizacyjny i techniczny. Takie 3-miesięczne vacatio 
legis jest standardowym rozwiązaniem w tego typu 
ustawach, tzn. jeśli coś mamy wydać osobom upraw-
nionym, jakąś legitymację czy zaświadczenie.

I ostatnia kwestia, której myśmy nie podnosili 
w toku dyskusji, ani w Sejmie, ani w Senacie, gdy 
zgłaszaliśmy ten projekt. Mianowicie ta ustawa ma 
też pewne znaczenie międzynarodowe. My jako kraj, 
jako Polska, artykułujemy to, że naszemu państwu, 
naszemu narodowi należą się odszkodowania i repa-
racje za II wojnę światową – i słusznie, bardzo słusz-
nie. Ale z drugiej strony pokazujemy też czynnikom 
zewnętrznym, że my tym obywatelom, którzy prze-
cież nie z winy państwa polskiego byli ciemiężeni, 
byli mordowani, byli wyzyskiwani, np. na robotach 
przymusowych, zapewniamy to, co jesteśmy w stanie 
zapewnić. Ta ustawa jest takim właśnie dowodem na 
to, że dbamy o naszych obywateli, którzy byli ofia-
rami II wojny światowej, ofiarami tak licznymi. Ale 
jednocześnie dlatego mamy moralne prawo starać 
się o to, aby inne państwa, sprawcy tych zbrodni po 
prostu stanęli w prawdzie i przynajmniej moralnie 
przyznali nam rację. Myślę, że to jest bardzo ważny 
aspekt tej ustawy.

Jeszcze raz apeluję do rządu, do urzędu do spraw 
kombatantów o szybkie jej wykonanie i oczywiście 
o jak najszybsze przekazanie ustawy, tzw. dużej no-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nikt się 

nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Czerwiński. 

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To w nawiązaniu do pytania pana senatora 

Radziwiłła. Mam tu przed sobą kopię pisma ministra 
zdrowia z 31 sierpnia 2017 r. Zacytuję tylko fragment: 
„Na wstępie informuję, że nie zgłaszam zastrzeżeń 
do zawartej w projekcie ustawy propozycji przyzna-
nia osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy III Rzeszy szcze-
gólnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki 
zdrowotnej”.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ciekawe, kto to 
podpisał.)

Podpisano: Konstanty Radziwiłł, minister.
(Wesołość na sali)
Ja mam absolutne zaufanie do ministra Konstantego 

Radziwiłła. (Oklaski)
A teraz może nieco poważniej, bo temat jest 

poważny. Proszę państwa, my w tej chwili jeste-
śmy na zakończeniu rocznego etapu prac nad tą 
ustawą. Trwało to długo, ale to dobrze, że doszli-
śmy do końca. Ja chciałbym na wstępie przede 
wszystkim podziękować rządowi i osobiście panu 
ministrowi Zielenieckiemu za przychylność w pra-
cach nad tą ustawą. To, że rząd, po pierwsze, po-
prawił ten tekst, oczywiście poprzez poprawki 
wniesione przez Sejm, po drugie, i to jest chyba 
najważniejsze, deklaruje daleko idącą współpra-
cę przy wykonywaniu tej ustawy – głównie cho-
dzi tutaj o Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – to jest bardzo ważna sprawa. 
Bo my, proszę państwa, jesteśmy coś winni tym 
osobom, osobom deportowanym do prac przy-
musowych w III Rzeszy, do obozów w Związku 
Radzieckim. Po prostu powinniśmy im… Jesteśmy 
im winni szacunek. A te osoby nie chcą w sumie 
zbyt wiele, one nie chcą nawet żadnych większych 
uprawnień pieniężnych, gratyfikacji finansowych, 
chcą po prostu u schyłku swego życia właśnie bez 
kolejki dostać się do lekarza, do lekarza specjali-
sty. I powinniśmy im to zapewnić. A zostało ich 
już bardzo niewiele, 71 tysięcy – tak się szacuje, 
ale ci ludzie codziennie odchodzą, bo biologia ma 
swoje prawa. Dlatego jeszcze raz dziękuję rządowi 
za przychylność.
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(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 

pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

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

i Panowie!
Komisja obradowała nad przedstawionym pro-

jektem w sposób merytoryczny, czyli obyło się bez 
dyskusji politycznej, o charakterze politycznym. 
Stanowisko Ministerstwa Finansów prezentował pan 
minister Piotr Walczak. Obecni przedstawiciele bran-
ży paliwowej poparli zaprezentowane rozwiązania, 
również związek pracodawców poparł przedstawiony 
projekt.

Komisja po głosowaniu, w którym 5 senatorów 
głosowało za, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt 
nie był przeciw, rekomenduje Wysokiej Izbie przyję-
cie proponowanego rozwiązania.

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 Augustyn. Proszę bardzo.
Do którego senatora sprawozdawcy?
(Senator Mieczysław Augustyn: Do pana senatora 

Romańczuka.)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, po pierwsze chciałbym się dowie-

dzieć, czy na posiedzeniu komisji byli przedstawiciele 
producentów produktów leczniczych, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych.

Po drugie, chciałbym zapytać, jakie było ich sta-
nowisko, jeśli oczywiście byli obecni.

Po trzecie, chciałbym wiedzieć, czy podawano 
koszty wprowadzenia ustawy. Urządzenia lokali-
zacyjne można wykorzystywać, jeżeli firma je ma. 
Ona dostanie wtedy darmowe oprogramowanie. A co 
jeżeli nie ma? Ile firm tego nie ma? Pan w swoim 
sprawozdaniu nie powiedział, że obejmujemy tym 
systemem ogromną nową grupę producentów oraz 
dystrybutorów wyrobów i środków medycznych.

weli, która tym osobom deportowanym do prac przy-
musowych daje dodatkowe uprawnienia, już bardziej 
materialne, ze sfery materialnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Mamątow 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 868, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 868 A i 868 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 

20 czerwca tego roku rozpatrzyła ustawę uchwaloną 
przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. Po krótkiej 
dyskusji… Pan minister, bo to jest ustawa rządowa, 
przedłożył i zreferował w sposób bardzo szczegółowy 
projekt ustawy i cel ustawy. W związku z tym po 
bardzo krótkiej dyskusji, wobec niezgłoszenia uwag 
przez senatorów i niewniesienia poprawek, komisja 
przegłosowała ustawę i wnosi ją pod obrady Wysokiej 
Izby z propozycją, aby Wysoki Senat raczył uchwalić 
ową ustawę bez poprawek.

Tak w jednym zdaniu, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, jeżeli chodzi o cel ustawy, to te nowe rozwią-
zania służą bardziej skutecznemu funkcjonowaniu 
i lepszemu monitorowaniu przewozów towarów wraż-
liwych, do których to m.in. zaliczamy paliwa silniko-
we, paliwa opałowe, oleje smarowne, alkohol etylowy, 
skażony alkohol etylowy oraz susz tytoniowy. Taki 
jest cel wnoszonego projektu uchwały.

Jeszcze raz w imieniu komisji bardzo proszę 
Wysoką Izbę o uchwalenie załączonego projektu 
uchwały. Dziękuję bardzo.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator M. Augustyn) Czy na temat wysokości kar, na temat tego, że 
są one takie olbrzymie, dyskutowaliście państwo na 
posiedzeniu komisji?

Senator Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Na posiedze-

niu komisji, z którego zdaję sprawozdanie, na temat 
kar nie dyskutowano. Myślę, że pan ma na myśli 
ewentualne kary nakładane na przewoźników. Chodzi 
o 10 tysięcy i o 7,5 tysiąca. Ten temat nie był pod-
noszony.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan minister chciałby jeszcze zadać pytanie?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Zadam pytanie 

panu ministrowi.)
Dobrze.
Nie ma pytań do senatorów sprawozdawców.
Bardzo dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan minister Leszek Skiba, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Nie.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Radziwiłł, a potem pan senator 
Augustyn.

Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w związku z odbytą przed chwi-

lą krótką wymianą myśli chciałbym się upewnić… 
Senator sprawozdawca, pan Romańczuk, wymieniał 
kategorie produktów, które są objęte tym monitorowa-
niem, i nie wymienił leków, produktów leczniczych 
oraz wyrobów medycznych. A więc, po pierwsze, 
chciałbym się upewnić, że obejmuje – bo według 
mojej wiedzy obejmuje… Tak, dziękuję bardzo. Pan 
minister kiwa głową – i to powinno być w stenogra-

Niedawno mieliśmy wspólne posiedzenie Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Zdrowia, na którym przyglądaliśmy się 
rynkowi wyrobów medycznych. Okazuje się, że to 
jest ogromna branża. Jest bardzo duża grupa takich 
wyrobów. Jest to wielki interes, miliardowy. Tam są 
wielomiliardowe obroty. A więc nie jest to drobna 
zmiana.

Prosiłbym, żeby pan powiedział, jak te kwestie 
były przedstawiane na posiedzeniu komisji i jakie 
były wnioski.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jeżeli chodzi o przedstawicieli branży spożyw-

czej… Tak pan ich określił. Tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Wyrobów me-

dycznych i leczniczych.)
Przepraszam, wyrobów medycznych. Oni oczy-

wiście nie zabierali głosu, bo nie było ich na posie-
dzeniu, w związku z czym nie mogę nic powiedzieć 
na ten temat.

Jeżeli chodzi o koszty, to ustawa zakłada, iż… 
Zgodnie z ustawową definicją lokalizatora jest to 
urządzenie telekomunikacyjne, urządzenie końcowe 
wykorzystujące technologię pozycjonowania sateli-
tarnego i transmisję danych, również przez telefon 
komórkowy, na którym zainstalowano oprogramowa-
nie udostępnione nieodpłatnie przez szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Będzie to nieodpłatne, bez 
kosztów.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję. 
Czy są dalsze…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Krajowa admini-
stracja musi to kupić i ja pytam o koszty.)

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, ile to będzie 
kosztować i jakie koszty poniesie krajowa administra-
cja. Niemniej jednak urządzenia będą nieodpłatne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zdaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pytanie do pana senatora. Ja uważam, że całość 

rozwiązań jest oczywiście zasadna. Główny zarzut 
odnosił się do kar, do tego, że w ustawie są przewi-
dziane wysokie kary. 
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(senator K. Radziwiłł) grupa? Pytam, bo pan minister Radziwiłł mówił, że 
to tylko pewne ilości tych wyrobów medycznych… 
Chcę się upewnić w tej sprawie.

I drugie pytanie, rzeczywiście o koszty. Ile 
Krajowa Administracja Skarbowa będzie musiała 
wydać na tę część monitoringu, na realizację tych 
nowych obowiązków?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Tak, żeby tutaj wszystko było jasne… Oczywiście 

dzisiejsza ustawa wprowadza system monitorowania 
poprzez system GPS, i to jest właściwie trzecia no-
welizacja, trzecie podejście. W pierwszym podejściu 
mieliśmy system zgłoszeń bazujący na… czy two-
rzący system monitorowania transportu drogowego. 
W drugiej kolejności uzupełniliśmy to o rozwiązania 
kolejowe wraz z uzupełnieniem o kwestie związane 
z lekami. I teraz mamy trzecie podejście, tu zaś rze-
czywiście jest tak, że mówimy, iż właściwie to, co 
jest istotne, to jest system transmisji danych, system 
geolokalizacji jako ten, który uzupełni informację. 
I w ramach tego systemu różne towary są monitoro-
wane, są to m.in. leki, które są wpisane na listę wła-
śnie tych leków zakazanych do wywożenia z kraju. 
Jest tak z tego powodu, że mieliśmy do czynienia z, 
jak rozumiem, pewnym krytycznym z punktu widze-
nia bezpieczeństwa Polaków procederem wywożenia 
leków, które nie powinny być wywożone. I w tym 
sensie to jest tylko… Tak naprawdę warto pamiętać, 
że to rozwiązanie o umieszczeniu tu tylko i wyłącznie 
leków z tej listy nie jest rozwiązaniem pochodzącym 
z tej obecnej ustawy, ale z poprzedniej. W tej mówimy 
o geolokalizacji. Ale oczywiście warto jest o…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
ja nie pytałem o leki, tylko o wyroby medyczne.)

Tak, to jest… Te są w poprzedniej… Tą noweli-
zacją nie wprowadzamy żadnych nowych towarów 
na listę towarów objętych monitorowaniem. Wyroby 
medyczne czy leki to są te towary, które już w po-
przedniej nowelizacji były objęte obowiązkiem mo-
nitorowania przewozu. I to tyle w takim sensie, że 
tutaj nie ma już żadnych zmian, jeśli chodzi o zakres 
funkcjonowania tej ustawy.

Jeśli chodzi o koszty, to w OSR mamy wpisane 
5 milionów zł jako jednorazowy koszt wynikający 
z faktu, że większość firm, z którymi prowadzimy 
dyskusję, dialog, też dialog techniczny, tak naprawdę 
już posiada rozwiązania dotyczące systemu monito-
rowania. I trzeba tylko i wyłącznie zbudować system, 

mie, że pan minister potwierdził. W związku z tym 
chciałbym tylko wyrazić radość, że tak jest.

I nie podzielam niepokoju co do wysokości kar, bo 
zwracam uwagę, że… I tutaj proszę tylko o potwier-
dzenie, że chodzi tu o produkty lecznicze z tzw. listy 
zakazanej, a nie o wszystkie. Prawda?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Tak.)

W związku z tym… Czyli to te, które znika-
ją z Polski i są niedostępne dla pacjentów – tak to 
określę w takim ludzkim języku. W związku z tym 
nie podzielam także niepokoju pana senatora Florka 
o wysokość kar za to, bo wydaje się, że proceder, 
który sięga – prawdopodobnie, bo nie wiemy tego 
dokładnie – około 2 miliardów zł, a w każdym razie 
na pewno gdzieś powyżej 1 miliarda zł, i przekłada się 
na to, że leków po prostu nie ma w aptekach, powinien 
być ścigany z całą surowością. Dotychczas nam się to 
tak do końca nie udaje. Jeżeli więc to rozwiązanie jest 
jakimś krokiem w tym kierunku, to ja tylko wyrażam 
radość. I jeszcze raz poproszę o potwierdzenie, że 
chodzi tu o produkty lecznicze i wyroby medyczne, 
ale tylko te z tej listy zakazanych, czyli znikających 
z aptek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Tak, potwierdzam wszystko to, co powiedział pan 

minister, czyli chodzi o właśnie te wyroby medycz-
ne, które zostały uwzględnione w ramach systemu 
monitorowania transportu w poprzedniej noweliza-
cji. Tu wprowadzono te rozwiązania pod wpływem 
Ministerstwa Zdrowia, aby leki, które są na tej liście 
zakazanej i które znikały z Polski, były objęte syste-
mem monitorowania. I to są tylko te właśnie leki, a nie 
zwykłe, które są, można powiedzieć, w zwykłym 
obrocie – te są nieobjęte tymi restrykcjami. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak. Czy w przypadku wyrobów medycznych rze-

czywiście istnieje grupa takich wyrobów, które są na 
liście jako zakazane do wywozu? Jeśli tak, to jaka to 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 27 czerwca 2018 r. rozpatrzyła ustawę 
o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych 
innych ustaw.

Podstawowymi celami zmiany ustawy są: 
uproszczenie i skrócenie procedur administracyj-
nych w odniesieniu do działań Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonywanych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawy z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym; uła-
twienie prowadzenia międzynarodowego obrotu 
materiałem roślinnym; wyeliminowanie problemów 
pojawiających się podczas granicznej kontroli fito-
sanitarnej drewnianych materiałów opakowanio-
wych; uregulowanie zasad współpracy Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z innymi 
jednostkami administracyjnymi, przede wszystkim 
z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych oraz Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, w celu zapewnienia 
większej efektywności tej współpracy; wprowadze-
nie zmian w funkcjonowaniu systemu integrowanej 
produkcji roślin wynikających z doświadczeń ze-
branych w trakcie obowiązywania ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; wyeli-
minowanie wątpliwości interpretacyjnych wyni-
kłych w toku stosowania ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin. Ustawa wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa na posiedzeniu komisji nie wywołała 
dyskusji. Została przyjęta jednomyślnie wraz z 2 po-
prawkami, które zaproponowało Biuro Legislacyjne. 
Poprawki mają charakter doprecyzowujący. W imie-
niu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszę o przy-
jęcie tej ustawy wraz z 2 poprawkami. 

Dziękuję, Pani Marszałek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

żeby pobierać dane i obsługiwać… Koszt bezpłat-
nej aplikacji – tutaj pan senator Romańczuk zwrócił 
uwagę na to, że jest to właśnie koszt dla Ministerstwa 
Finansów, aby tę bezpłatną aplikację tym firmom, 
które nie korzystają z własnych zawodowych, profe-
sjonalnych systemów, udostępnić – to 5 milionów zł. 
To jest łączny koszt, który ta ustawa przewiduje, koszt 
jednorazowy. I to wszystko. 

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan marszałek pragnie zadać pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja chciałem zapytać o sprawę, która została już 
wyjaśniona. Rozumiem, że – jak usłyszałem – okre-
ślenie „zakazane wyroby medyczne” było potoczne, 
a chodzi o wyroby, w stosunku do których jest zakaz 
wywozu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Tak, tak. To jest właściwa interpretacja.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy są pytania do pana ministra? Nie widzę zgło-

szeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję. 
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję. 
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 869, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 869 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława 
Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Łączne rozpatrzenie punktów 10. i 11. porządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Koc) scach, w których zakończono działalność w zakresie 
gospodarki odpadami niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Celem ustawy jest także wprowa-
dzenie rozwiązań zapobiegających zjawisku pożarów 
nagromadzonych odpadów, które w ostatnim czasie – 
jak obserwujemy – bardzo mocno się nasiliło.

Przedmiotowa nowelizacja poza zmianą ustawy 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje również 
zmian w ustawach: o Państwowej Straży Pożarnej, 
o transporcie drogowym, w prawie o ruchu drogo-
wym, prawie ochrony środowiska.

Pragnę również przytoczyć tutaj kilka argumen-
tów, że ta ustawa, przedłożona przez Ministerstwo 
Środowiska, zasadniczo reguluje wszystkie kwestie 
dotyczące niewłaściwego czy też pozaprawnego go-
spodarowania odpadami. Eliminuje również tzw. sza-
rą strefę, przyczyniającą się do tego, że gospodarka 
odpadami tak naprawdę nie jest gospodarką, tylko 
działalnością, która znacznie utrudnia działalność 
wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy, spełniając 
wszystkie wymogi i rygory prawa, są obarczeni z tego 
tytułu odpowiednim ciężarem.

W trakcie dyskusji były również podejmowane 
tematy związane z tym, czy ta ustawa czasami nie 
jest zbyt restrykcyjna. Otóż nie ma dzisiaj możli-
wości, by gospodarka odpadami w jakiś sposób nie 
przysparzała pewnych trudności administracyjnych, 
bo prowadzenie właściwej ewidencji, prowadzenie 
gospodarki na podstawie wszystkich zasad związa-
nych z przyjmowaniem na terytorium Polski różnych 
odpadów musi uwzględniać wszystkie te rygory, któ-
re spowodują, że Polska, krótko mówiąc, będzie nie 
centralnym miejscem deponowania odpadów, tylko 
krajem, który będzie rozwijał się w sposób zrów-
noważony i będzie również uwzględniał wszystkie 
aspekty skutkujące dbałością o środowisko, a odpady 
mają znaczący wpływ na to środowisko. 

Jako sprawozdawca pragnę Wysokiemu Senatowi 
przedłożyć sprawozdanie i rekomendować przyjęcie 
ustawy z 16 poprawkami. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska, senator Alicję Zając, o przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz niektórych innych ustaw.

Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.

Jest z nami pan minister Szymon Giżyński, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-

tów dziesiątego i jedenastego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw; ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. 

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 896 i nr 897, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 896 A oraz 
nr 897 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska, senatora Adama Gawędę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Środowiska w sprawie uchwalonej przez 
Sejm w dniu 5 lipca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Marszałek Senatu 6 lipca skierował ustawę do 
komisji. Komisja przedmiotowy projekt ustawy roz-
patrywała 9 lipca br. W trakcie posiedzenia podej-
mowano szereg dyskusji. Przyjęto 16 poprawek do 
niniejszej ustawy, która wprowadza zmiany realizujące 
w szczególności postulaty samorządów województw 
w sprawie rozwiązania problemu porzucania odpadów 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w miej-
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(senator sprawozdawca A. Zając) Będzie możliwe przeprowadzenie kontroli inter-
wencyjnej. Dotychczas kontrole mogły się odbywać 
tylko po 7 dniach od zgłoszenia. W zasadzie te kon-
trole starano się przeprowadzać doraźnie, ale w ich 
przypadku były poważne utrudnienia, ponieważ za-
kłady odwoływały się i praktycznie kontrole były nie-
możliwe. W tej chwili będą możliwe. Będzie możliwy 
pobór prób. Będą również kontrole planowane, ale one 
będą dotyczyły bardziej spraw dokumentacyjnych czy 
procesów technologicznych. A możliwość kontroli 
interwencyjnej to jest właśnie to, czego oczekiwały te 
służby. Będą rozszerzone uprawnienia polegające na 
zatrzymywaniu samochodów, legitymowaniu, udziale 
bezzałogowych statków powietrznych w zbieraniu da-
nych, gromadzeniu dowodów w czasie tych kontroli. 
Do tego będą przygotowane odpowiednie procedury.

Również, co jest niezmiernie ważne, będzie moż-
liwe w czasie stwierdzenia przez wojewódzkich in-
spektorów ochrony środowiska naruszeń środowiska 
wstrzymanie działalności z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Do tych wszystkich zadań Inspekcji 
Ochrony Środowiska pomocne będą Policja, straż 
pożarna i inne instytucje.

Zostaną zwiększone kompetencje głównego in-
spektora środowiska, co pozwoli na koordynację 
działań. To jest bardzo cenne zwłaszcza w przypad-
ku skutków w środowisku dotyczących nie jednego 
województwa, ale kilku województw. Wtedy ta koor-
dynacja centralna ułatwi prowadzenie działań. Myślę, 
że to są najważniejsze rzeczy.

W związku z tym, że dyskusja była krótka i wszy-
scy jednogłośnie poparli ustawę, proszę Wysoką Izbę 
o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Może jeszcze dodam, jakich innych ustaw dotyczą 
zmiany: ustawy o lasach; ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym; ustawy – Prawo ochrony środowiska; 
ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji; ustawy z 2007 r. o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów; ustawy z 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawy 
o bateriach i akumulatorach; ustawy o odpadach; 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi; ustawy o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych; ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym; ustawy o dostępie 
do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich 
wykorzystania; ustawy – Prawo wodne; ustawy – 
Prawo przedsiębiorców. Kiedy wymieniam te wszyst-
kie ustawy… Widzimy, jak szeroki jest zakres dzia-
łalności państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Myślę, że to jest jedna z ważniejszych służb zajmu-
jących się ochroną środowiska. Życzę wszystkim 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny Panie 
Ministrze z Zespołem! Szanowny Panie Główny 
Inspektorze Środowiska!

Mam ogromny zaszczyt i przyjemność przedsta-
wić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska 
w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 lipca 
2018 r. ustawy o zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz innych ustaw.

Komisja obradowała w dniu wczorajszym. Co 
rzadko się zdarza, w czasie posiedzenia komisji 
wszystkie poprawki, a było ich 9, i projekt zostały 
przyjęte jednogłośnie. Wszyscy obecni senatoro-
wie głosowali za zgłoszonymi poprawkami, w tym 
również za poprawkami porządkującymi, i za pro-
jektem. Podobnie było w Sejmie, gdzie 423 posłów, 
przy czym był 1 głos sprzeciwu – pewno przez po-
myłkę – i nikt się nie wstrzymał, głosowało za tym 
projektem.

Proszę państwa, Wysoka Izbo, to jest bardzo 
oczekiwana ustawa. Przez wiele lat obserwowaliśmy 
zwiększanie zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, 
niestety nie szły za tym środki. Środki były wyłącznie 
na doposażenie laboratoriów, ale również w niewy-
starczającej wysokości.

Często mówiło się w trakcie dyskusji w ostat-
nich tygodniach, że Inspekcja Ochrony Środowiska 
funkcjonuje niewłaściwie, że funkcjonuje z dużymi 
brakami kadrowymi. Ja się z tym zdaniem nie zga-
dzam, ponieważ te braki kadrowe nie rzutowały na ja-
kość pracy wojewódzkich inspektoratów i Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ta ustawa powoduje pewną przebudowę i wzmoc-
nienie systemu kontroli prowadzonych przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska. Ja podam kilka takich zasad-
niczych zmian.

Mianowicie, będzie obowiązywał całodobowy 
system pracy, ale nie należy przez to rozumieć, że 
od dnia wejścia w życie ustawy wszyscy pracownicy 
WIOŚ będą pracowali w systemie trzyzmianowym. 
Będzie on w zależności od konieczności. To pierw-
sza sprawa.

Druga sprawa – wzmocnienie kadrowe, czyli 
zwiększenie liczby pracowników, ale również zwięk-
szenie ich uposażeń, czyli długo oczekiwane podwyż-
ki, pewno od 1991 r., kiedy weszła w życie poprzed-
nia ustawa dotycząca Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Będzie wzmocnienie kadrowe, co spowoduje możli-
wość zwiększenia liczby kontroli, a także ilości badań 
w laboratoriach.

Kolejna zmiana to przyporządkowanie laborato-
riów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowi-
ska centralnemu laboratorium w głównym inspek-
toracie.
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(wicemarszałek M. Koc) 1 roku. Dalej: uściślenie kwestii wydawania zezwoleń 
na gromadzenie odpadów m.in. poprzez wprowadze-
nie obligatoryjnego uwzględnienia opinii Inspekcji 
Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej. 
Kolejna rzecz to przekazanie prawa do wydania ze-
zwolenia na gospodarowanie odpadami w przypadku 
miejsc magazynowania, w których masa składowa-
nych odpadów w ciągu roku jest większa niż 3 ty-
siące t, instancji wyższego szczebla – od starosty do 
marszałka. To jest również wprowadzenie ograniczeń, 
jeśli chodzi o sprowadzanie odpadów z zagranicy. 
Wprost proponujemy w ustawie zakaz sprowadzania 
odpadów komunalnych czy pochodzących z przetwa-
rzania odpadów komunalnych. Pozostaje oczywiście 
możliwość sprowadzania odpadów z zagranicy, ale 
tych, które służą do odzyskania surowców wtórnych. 
Złom jest odpadem, ale jest to również cenny suro-
wiec wtórny.

Ta ustawa o odpadach, ta zmiana, powinna za-
pewnić znacznie szczelniejszy system gromadzenia 
odpadów i lepszą gospodarkę odpadami. Aby ta usta-
wa mogła być należycie zrealizowana, przedstawili-
śmy również drugi projekt, projekt reformy Inspekcji 
Ochrony Środowiska. O tym projekcie bardzo dokład-
nie mówiła pani senator Alicja Zając, więc nie będę 
powtarzał tych argumentów.

Sądzę, że te ustawy są bardzo potrzebne szczegól-
nie w obecnej sytuacji, kiedy problem gromadzenia 
odpadów stał się rzeczywiście problemem bardzo 
ważnym. Jest też problemem, który stwarza wiele 
niebezpieczeństw, i stąd tryb pilny w przypadku tego 
projektu rządowego. Chcieliśmy, aby ten projekt został 
przyjęty przez parlament, zarówno Sejm, jak i Senat, 
jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi, stąd tryb 
pilny w pracach rządowych i parlamentarnych.

Bardzo dziękuję wszystkim państwu senatorom 
szczególnie za bardzo konstruktywną dyskusję w cza-
sie wczorajszego posiedzenia Komisji Środowiska 
i samorządu terytorialnego. Dziękuję również za 
konstruktywne rozpatrywanie poprawek, zarówno 
legislacyjnych, których była większość, jak i tych nie-
licznych merytorycznych. Chcieliśmy wsłuchać się 
w głos przedsiębiorców nie tylko po to, żeby zaostrzyć 
rygory, ale po to, żeby tam, gdzie nie jest to konieczne, 
te rygory nie zostały zwiększone do niepotrzebnych 
rozmiarów. Bardzo dziękuję za poparcie tego projektu 
w czasie posiedzeń komisji, za jednogłośne przyję-
cie zarówno obu projektów, jak i poprawek. Bardzo 
dziękuję za współpracę. Oczywiście liczę na przyjęcie 
przez Senat obydwu projektów. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-

pracownikom, których z tego miejsca pozdrawiam, 
aby po tych zmianach pracowało się równie dobrze 
z korzyścią dla środowiska. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
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.

Dziękuję bardzo.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd 

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister środowiska.

Jest z nami pan minister Henryk Kowalczyk, któ-
rego bardzo serdecznie witam.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
powyższych ustaw?

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Zapraszam pana 
na mównicę.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie 
Senatorowie! Szanowni Państwo!

Przedkładając ten pakiet 2 ustaw – ustaw doty-
czących odpadów i Inspekcji Ochrony Środowiska – 
pragniemy uporządkować gospodarkę odpadami. Ten 
system legislacyjny został przed wieloma laty trochę 
rozszczelniony i stąd m.in. bardzo częste zjawisko, 
które w tej chwili przynosi bardzo złe skutki, to jest 
gromadzenie odpadów przez nieuczciwych przed-
siębiorców i porzucanie tych odpadów. Ten problem 
jest na barkach samorządu. A często, jeszcze przed 
porzuceniem, pojawiają się pożary, a to jest problem 
dużo większy, bo oczywiście oprócz kłopotu dla sa-
morządu pojawiają się wielkie szkody w środowisku.

Szanowni Państwo, w związku z tym, że system, 
który funkcjonował do tej pory, posiadał wiele luk po-
zwalających na tego typu działalność, zaproponowali-
śmy uporządkowanie tej sfery, a więc wprowadzenie 
w ustawie o odpadach m.in. warunków dotyczących 
gromadzenia tych odpadów. Przede wszystkim chodzi 
o wprowadzenie kaucji gwarancyjnej na gromadzo-
ne odpady po to, żeby po ewentualnym porzuceniu 
odpadów samorządy miały środki finansowe na ich 
zagospodarowanie.

Kolejny element zmian to skrócenie czasu skła-
dowania odpadów, ich magazynowania – z 3 lat do 
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Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:

Szanowna Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
Ustosunkowując się do złożonej poprawki, czyli 

rozszerzenia tytułu własności, a właściwie tytułu 
użytkowania gruntu, o najem, mogę powiedzieć, że 
wczoraj w czasie posiedzenia komisji rzeczywiście 
była na ten temat dyskusja, ale stanowisko rzą-
du w odniesieniu do tej poprawki jest negatywne. 
Zaraz wyjaśnię dlaczego. Oczywiście wychodząc 
naprzeciw pierwotnej wersji rządowego projektu 
ustawy… Tzn. była własność. Później zostało to 
rozszerzone i wprowadzono użytkowanie wieczy-
ste. Ale po dyskusji z wieloma przedsiębiorcami, 
którzy zgłaszali taki problem, że czasami nie moż-
na mieć tytułu własności, zgodziliśmy się na ty-
tuł dzierżawy, ale dzierżawy obarczonej pewnymi 
warunkami, mianowicie dzierżawy podpisanej ak-
tem notarialnym oraz ze świadomością solidarnej 
odpowiedzialności właściciela gruntu, który wy-
dzierżawia przedsiębiorcy. Niestety takie rzeczy 
nie bardzo da się wpisać do umowy najmu. Zgodnie 
z kodeksem cywilnym umowa najmu może być 
wypowiedziana praktycznie natychmiast, z jed-
nodniowym wyprzedzeniem. Natomiast umowa 
dzierżawy, zgodnie z kodeksem cywilnym, może 
być wypowiedziana… jest 6-miesięczny okres 
wypowiedzenia. A więc umowa dzierżawy jest 
znacznie trwalsza. Umowa najmu, chociaż może 
podobnie brzmi i warunki wydają się podobne, 
jest jednak dużo słabszym zapisem. Zależy nam, 
aby przywiązanie do gruntu przedsiębiorcy, który 
składuje odpady, było jednak znacznie trwalsze. 
Tak więc nasza rezygnacja tylko z wyłącznej wła-
sności i przejście na dzierżawę była uzgodniona 
z przedsiębiorcami. Nie chcielibyśmy dalej łago-
dzić tego zapisu ze względu na możliwe już wtedy 
jakby bardzo miękkie związanie przedsiębiorcy 
z tym gruntem, możliwość szybkiego wypowie-
dzenia i trudności w solidarnej odpowiedzialności. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym do ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw, proszę 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisję Środowiska o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

stawiciela rządu związane z omawianymi punktami 
porządku obrad.

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram łączną dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Jadwigę Rotnicką.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Jestem zwolenniczką tej ustawy. Oczywiście 

wyraziliśmy to w głosowaniu na wczorajszym po-
siedzeniu komisji. Ale w czasie dyskusji być może 
umknęła jedna sprawa, którą warto by było jeszcze 
w tej ustawie dopisać. Chodzi mianowicie o kwestię 
tytułu do terenu. Posiadacz jest wymieniony, tj. wła-
ściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik. Myśmy 
słuchali przedsiębiorców, którzy wspominali także 
o najemcy. A więc, jeśli nie byłoby przeszkód, to ja 
uważam, że można by taką drobną poprawkę wpro-
wadzić. Zdaje się, że pan minister był przychylny tej 
poprawce czy takim…

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Najmu.)
Najmu.
(Rozmowy na sali)
No trudno, w każdym razie zobowiązałam się to 

przedstawić. Zatem mam poprawkę do 2 artykułów. 
Mianowicie do art. 1 pktu 5, który nowelizuje zapis 
tego art. 41b, wszędzie tam, gdzie jest wymienione 
prawo użytkowania, użytkowania wieczystego, dzier-
żawy, proponuję dodać jeszcze słowo „najmu”. To 
jest poprawka pierwsza, do art. 1 pktu 5, zmieniają-
cego art. 41b. I takaż sama poprawka dotyczy art. 13, 
w którym także dodaje się to jedno słowo „najmu”. 
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Jeszcze dodam tylko, że tutaj chyba nie będzie 

problemu, bo i tak Komisja Środowiska będzie się 
spotykała w sprawie innych ustaw, tak że można by 
przy okazji to wprowadzić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyła pani senator Jadwiga Rotnicka.
Zamykam łączną dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Proszę, Panie Ministrze.

(wicemarszałek M. Koc)
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W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla 
się również, iż obecnie obowiązująca w tej materii 
procedura prowadzić by mogła do sytuacji, w której 
za produkt uboczny uznane zostaną odpady niebez-
pieczne, których przetwarzanie powinno być pro-
wadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i z zachowaniem przepisów gospodarki odpadami 
przez podmioty uprawnione i w przystosowanych do 
tego instalacjach. W konsekwencji uznania takich 
odpadów niebezpiecznych za produkt uboczny, w dro-
dze milczącej zgody marszałka, odpady niebezpiecz-
ne mogą być dalej przetwarzane bez zastosowania 
wymogów ochrony środowiska, powodując zagro-
żenie dla zdrowia i życia obywateli lub zagrożenie 
dla środowiska. W opinii projektodawców, w opinii 
ministerstwa przedmiotowa nowelizacja przepisów 
ustawy o odpadach pozwoli wyeliminować wskazane 
tu ryzyko.

W trakcie dyskusji podjęto również kwestię po-
zwolenia zintegrowanego dla produktów REACH. 
Padły również wyjaśnienia ze strony ministerstwa 
w tym zakresie. Myślę, że jeszcze w trakcie dyskusji 
te kwestie będą podnoszone.

W czasie posiedzenia komisji przyjęto 2 poprawki. 
Obydwie poprawki zostały przedłożone i przyjęte 
przez komisję, dlatego proszę Wysoką Izbę o przy-
jęcie tej ustawy z 2 poprawkami. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Tak.)
Proszę bardzo. Zapraszam na mównicę.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie 

Senatorowie! Szanowni Państwo!
Otóż warto wspomnieć o genezie, przyczynach 

powstania tej ustawy. Jest to ustawa, która została za-
proponowana przez posłów ze względu na pewien pro-
blem, który bardzo mocno uwydatnił się w ostatnim 
czasie. Mianowicie tym problemem były emisje pyłów, 
ale nie tylko, bardzo różnych substancji w powietrzu. 
Szczególnie uwidoczniło się to w 2 miastach, w Mielcu 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 875, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 875 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Adama Gawędę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm 
15 czerwca br. ustawie o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Na posiedzeniu komisji zostały przedstawione 
główne założenia i cel przedmiotowej ustawy. Ustawa 
dokonuje nowelizacji ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska poprzez dodanie ust. 5a w art. 211. Zgodnie 
z dodawanym przepisem, jeżeli przemawiają za tym 
szczególne względy ochrony środowiska, w pozwo-
leniu zintegrowanym będzie można określić – dla 
instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania 
wielkości emisji w zakresie wykraczającym poza 
wymagania dotyczące monitorowania określone 
w tzw. konkluzjach dotyczących BAT. Art. 211 pra-
wa ochrony środowiska wskazuje, jakie wymagania 
powinien określić właściwy organ, wydając pozwo-
lenie zintegrowane. Autorzy ustawy podnoszą rów-
nież, że przedmiotowa zmiana umożliwi właściwym 
organom w uzasadnionych przypadkach nakładanie 
na prowadzących instalacje obowiązków pomiaro-
wych w szerszym zakresie, niż wynika to z obecnie 
obowiązujących przepisów.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 11 
ust. 4 ustawy o odpadach uznanie albo odmowa uzna-
nia przedmiotu lub substancji za produkt uboczny ma 
następować w drodze decyzji marszałka wojewódz-
twa wydanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska właściwego ze wzglę-
du na miejsce wytwarzania przedmiotu lub substan-
cji, o których mowa w tej ustawie. Tryb wydania tej 
decyzji określono w dodawanych ust. 4a–4h ustawy 
o odpadach. Obecnie procedura uznania przedmiotu 
lub substancji za produkt uboczny w mojej opinii, 
w opinii komisji… Do tej pory nie była wymagana 
taka decyzja i również to było przyczyną pewnych 
perturbacji w tym zakresie.

(wicemarszałek M. Koc)
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(minister H. Kowalczyk) stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie?
Pani senator Zając. Proszę.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy jest lista zakładów, przedsię-

biorstw, które będą objęte tym monitoringiem, czy 
to będzie po prostu tworzone doraźnie w wojewódz-
twach? Dziękuję.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Nie ma listy wskazującej takie zakłady. Taką de-

cyzję będzie podejmował marszałek województwa, 
który ustala pozwolenie zintegrowane i oczywiście 
wydaje takie pozwolenie zintegrowane. I to on może 
w tym pozwoleniu zintegrowanym wpisać obowiązek 
monitoringu ciągłego. A więc tak naprawdę w tym 
momencie dajemy marszałkowi województwa na-
rzędzia, nie ma żadnego obowiązku w tym zakresie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Bardzo proszę, senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. Czy w odniesieniu 

do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego… Myśmy już na ten temat mówili na 
posiedzeniu komisji. Czy w ramach tego pozwolenia 
zintegrowanego spółki energetyczne wytwarzając 
odpady w postaci pyłów dymnicowych bądź żużli, 
czyli produktów, które są podstawą i są wykorzy-
stywane z jednej strony w procesach budowlanych, 
a z drugiej strony w procesach ograniczania zagro-
żeń w górnictwie węgla kamiennego… Mówię tutaj 
o pyłach dymnicowych, które są stosowane w celu 
ograniczenia zagrożeń pożarowych. Czy te produkty 
pochodzące z elektrowni z dużych spółek energetycz-
nych są objęte tym pozwoleniem zintegrowanym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!

i w Szczecinku. Protesty, które były tam prowadzo-
ne, oraz pomiary zawartości substancji szkodliwych 
w powietrzu uwidoczniły problemy, które marszałkowie 
próbowali rozwiązać na zasadzie zaostrzenia przepisów 
dotyczących monitoringu emisji tego typu substancji 
z zakładów. Okazało się, że próba nałożenia na zakład 
monitoringu ciągłego, który by stale kontrolował emi-
sję, była próbą niezgodną z dotychczas obowiązującym 
polskim prawem. Prawo przewiduje, że monitoring 
i pomiary emisji mogą odbywać się cyklicznie, a więc 
można było określać tylko liczbę cykli, ich częstotliwość, 
ale nie można tego było robić w sposób ciągły. Stąd ta 
oczekiwana zmiana, która została sformułowana przez 
posłów, aby można było, zgodnie z polskim prawem, za-
stosować monitoring ciągły. Co prawda w konkluzjach 
BAT jest mowa o tym, że monitoring przeprowadza się 
cyklicznie, ustawodawca krajowy określa rodzaje tego 
monitoringu, ale równocześnie w tej konkluzji BAT 
dopuszcza się bardziej rygorystyczne formy monito-
ringu. My, korzystając z tego dopuszczenia np. monito-
ringu ciągłego… Posłowie zaproponowali, aby wpisać 
możliwość zastosowania monitoringu ciągłego. Czyli 
w ustawie mówi się o tym, że można zastosować inne 
rodzaje monitoringu, nie tylko te cykliczne. To jest jak 
gdyby jeden element tej ustawy.

Drugi element to jest definicja i mechanizm defi-
niowania produktu ubocznego. Otóż w dotychczaso-
wym systemie produkt uboczny był zgłaszany przez 
przedsiębiorcę i na zasadzie milczącej zgody uznawany 
przez marszałka. W tym momencie tych „produktów 
ubocznych”, można powiedzieć, w cudzysłowie, mieli-
śmy tak dużo, że one czasami nie miały nic wspólnego 
z produktem ubocznym, a były odpadem, czasami odpa-
dem niebezpiecznym, i były poddawane różnego rodzaju 
przetworzeniu, czasami spalaniu. Stąd w tej ustawie 
proponuje się, aby definicja produktu ubocznego była 
określona nie na podstawie milczącej zgody, ale na pod-
stawie decyzji, i to decyzji opartej na badaniu Inspekcji 
Ochrony Środowiska. Chodzi o to, żeby było wiadomo 
na pewno, że ta substancja jest rzeczywiście całkowicie 
nieszkodliwa, że nie jest ona odpadem, że jest przebada-
na. Wtedy ta decyzja jest wydana w sposób świadomy, 
a nie w sposób domyślny, tak jak to było do tej pory, 
na zasadzie milczącej zgody. Stąd te 2 rozwiązania, 
które zostały zaproponowane w poselskim projekcie, 
znalazły uznanie ministra środowiska i te rozwiązania 
popieramy. I chcielibyśmy zaproponować ich przyjęcie 
również przez Wysoki Senat. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-



106
63. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(minister H. Kowalczyk) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 903, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 903 A.

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

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Zdrowia sprawozdanie z posiedzenia komisji 
poświęconego ustawie o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiąza-
nia, które były wynikiem porozumienia ministra zdro-
wia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 
z dnia 8 lutego 2018 r. Jedną z kluczowych zmian jest 
przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych, 
co znalazło się w tej ustawie, tak aby 6% krajowego 
produktu brutto było przeznaczone na ochronę zdrowia 
już w roku 2024. Tym samym w krótszym okresie moż-
liwe będzie sfinansowanie większej ilości świadczeń 
medycznych. Ponadto w ustawie przyjęto, że lekarz 
odbywający specjalizację w dziedzinie nieokreślanej 
jako priorytetowa otrzyma wynagrodzenie zwiększone 
o kwotę w wysokości 600 zł miesięcznie, a w dziedzi-
nie określonej jako priorytetowa – 700 zł miesięcznie. 
Jednak aby otrzymać takie wyższe wynagrodzenie 
zasadnicze, lekarz będzie musiał złożyć w podmiocie 
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne podpisane zo-
bowiązanie do przepracowania w kraju łącznie mini-
mum okresu 2 lat w ciągu kolejnych 5 lat następujących 
po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Środki 
niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadni-
czego będą przekazywane do podmiotu prowadzącego 
szkolenie specjalistyczne w oparciu o umowę zawartą 
z ministrem zdrowia.

Ponadto ustawa reguluje także inny ważny po-
stulat tego porozumienia, a mianowicie kwestie wy-
nagrodzeń w przypadku lekarzy specjalistów. I tak 
w przypadku pracy u jednego świadczeniodawcy 
– myślę o świadczeniodawcy publicznym – docelo-
wo wysokość wynagrodzenia ma wynosić 6 tysięcy 
750 zł brutto.

Inne kwestie, które zostały uregulowane w tej 
ustawie, to kwestia dyżurów lekarskich w przypadku 
rezydentów czy też kwestia statusu funkcjonariusza 
publicznego.

W czasie dzisiejszego posiedzenia senackiej 
Komisji Zdrowia padały różne pytania do ministra, 

Te produkty oczywiście są objęte pozwoleniem 
zintegrowanym, ale definicja produktu ubocznego 
lub odpadu, czyli tego rozdziału, jest objęta decyzją 
marszałka, nie jest elementem pozwolenia zintegro-
wanego. Czyli teraz będzie wymagana oddzielna 
decyzja, która tak naprawdę była do tej pory wyda-
wana również na zasadzie milczącej zgody. A więc 
jeśli zakład energetyczny będzie chciał powtórnie 
– znaczy powinien to powtórnie zrobić – uznać, że 
dany jego produkt jest produktem ubocznym, a nie 
odpadem, czyli nie podlega rygorom gospodarki od-
padami, tylko jest produktem ubocznym, to droga 
będzie następująca: WIOŚ powinien zrobić badanie 
tego produktu i z wynikiem badania złożyć wniosek 
do marszałka. Marszałek, mając pozytywny wynik 
badania, nie będzie miał wątpliwości i decyzją uzna 
ten produkt za produkt uboczny.

Była też dyskusja na temat czasu wydawania tych 
decyzji. Myślę, że tutaj też problemu nie ma, czas, jaki 
daliśmy na uznanie tego produktu, to jest 6 miesięcy, 
czyli przez 6 miesięcy spokojnie można zrobić badanie 
i przedłożyć marszałkowi. Przy braku wątpliwości 
marszałek tę decyzję wyda, zresztą ma obowiązek wy-
dać, zgodnie z k.p.a., w terminie 30 dni, a kiedy sprawa 
jest bardzo skomplikowana – do 60 dni, ale myślę, że 
w takich przypadkach jak produkty pochodzące…

(Senator Adam Gawęda: Odpady.)
Odpady, tu pan senator powiedział: odpady… Ja 

nie chciałbym mówić „odpady”, bo to będą produkty 
uboczne, nie odpady. Myślę, że te decyzje będą wyda-
wane bardzo szybko, i stąd mamy tylko wprowadze-
nie, że oto produkt uboczny, jeśli już go nazywamy 
produktem ubocznym… mamy pewność, że on, po 
pierwsze, przeszedł procedurę zbadania przez WIOŚ, 
po drugie, decyzja była wydana świadomie, że nie 
była to milcząca zgoda.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Dziękuję 

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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rych grafik dyżurowy w ogóle byłby nie do ułoże-
nia. Jeżeli my tego zapisu, który jest obecnie, nie 
poprawimy, to spowodujemy, że lekarze nie będą brali 
dyżurów w obcych jednostkach, co może w sposób 
natychmiastowy, jeszcze w te wakacje, wygenerować 
poważne problemy, które odbiją się na pacjentach. 
A nam wszystkim, mam nadzieję, zależy na tym, żeby 
te perturbacje w ochronie zdrowia w żaden sposób 
nie odbijały się na chorych, którzy powierzają nam 
swoje zdrowie i życie.

Jestem gotów odpowiedzieć na pytania, jeżeli ta-
kowe będą.

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

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

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

Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu został upoważniony 
minister zdrowia.

Jest z nami pan minister Sławomir Gadomski, 
podsekretarz stanu z Ministerstwa Zdrowia.

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

Sławomir Gadomski: Tak.)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Sławomir Gadomski:
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Nie chciałbym powtarzać uzasadnienia do usta-

wy, szczególnie ze względu na późną porę, dlatego 
postaram się od razu odnieść do wypowiedzi pana 
senatora Grodzkiego. Chciałbym przede wszystkim 
podkreślić… Wydaje mi się, że i podczas posiedzeń 
komisji sejmowych, i podczas posiedzenia Komisji 
Zdrowia dominowała dyskusja o zwiększeniu wy-
nagrodzeń lekarzy, lekarzy rezydentów, dyskusja 
na temat dodatku patriotycznego, dyskusja na temat 
ochrony należnej funkcjonariuszowi publicznemu, 
a ja bym chciał zauważyć i podkreślić, że ta usta-
wa służy przede wszystkim pacjentom. Już ustawa 
z ubiegłego roku dotycząca zwiększenia nakładów na 
ochronę zdrowia i zagwarantowanie stałego wzrostu 
nakładów w stosunku do PKB… To już była ta gwa-
rancja. Teraz, tak naprawdę w celu zwiększenia do-
stępności świadczeń, w celu zwiększenia finansowa-
nia publicznego systemu zdrowia, rząd zdecydował, 

a pan minister wyczerpująco na nie odpowiedział. To 
były m.in. pytania o długość konsultacji, o liczbę le-
karzy wyjeżdżających z kraju po skończeniu studiów 
czy też po ukończeniu specjalizacji. 

Zgłoszono uwagi w postaci poprawek, które prze-
kazano jako wniosek mniejszości. 

Komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Zdrowia, senatora Tomasza Grodzkiego, o przedsta-
wienie wniosku mniejszości komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek, nie widzę nikogo z… A, jest pan 

minister. Przepraszam bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiście, na posiedzeniu komisji omawiali-

śmy to bardzo detalicznie. Trzeba przyznać, że to jest 
pewnego rodzaju ustawa doraźna, realizująca zapisy 
porozumienia z rezydentami, jednak stopień reali-
zacji tych zapisów tak dalece odbiega od tego, czego 
oczekuje lud medyczny, a zwłaszcza czego oczekują 
rezydenci, że na zasadzie „vox populi, vox Dei” nie 
możemy uznać jej za satysfakcjonującą. Dlatego jako 
przedstawiciele mniejszości razem z panem senato-
rem Czarnobajem pozwoliliśmy sobie zaproponować 
7 poprawek do tej ustawy. Jeżeli pani marszałek uzna 
to za stosowane, mogę je uzasadniać, ale szeroko oma-
wialiśmy i uzasadnialiśmy je już na posiedzeniu. One 
obejmują zarówno rzeczy drobniejsze, jak i rzeczy 
ważne, takie jak ochrona lekarza jako funkcjonariusza 
publicznego – proponujemy, żeby nie obowiązywało 
to tylko w zakładach publicznych, ale m.in. również 
w prywatnych gabinetach, gdzie leczy się, było nie 
było, naszych obywateli – czy szczególnie trudna 
kwestia dyżurów lekarskich, a w zasadzie niemożno-
ści ich pełnienia w innych zakładach lecznictwa szpi-
talnego po otrzymaniu przez specjalistów podwyżki. 

Nie tylko zdaniem opozycji, ale i m.in. zdaniem 
pana senatora Wojtyły może to natychmiast, już w te 
wakacje, doprowadzić do ciężkiego kryzysu w ob-
sadzie dyżurowej w mniejszych miejscowościach. 
Być może w Warszawie nie ma tego problemu, ale 
w mniejszych, a nawet w średnich miastach, zwłasz-
cza w okresie urlopowym, obsadzenie wszystkich 
dyżurów jest niezwykle trudne i wymaga różnych 
zabiegów, próśb, zachęt i rosnących stawek, bez któ-

(senator sprawozdawca W. Kraska)
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(podsekretarz stanu S. Gadomski) Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Sławomir Gadomski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.
Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa, która zwiększa nakłady, aczkolwiek w la-

tach 2018–2020 stosunkowo nieznacznie, później ciut 
szybciej, do poziomu 6% produktu krajowego brutto, 
jakikolwiek by on był w tych latach, teoretycznie po-
winna być oceniana pozytywnie. Tak by się wydawa-
ło. Istnieje tu jednak kontekst zarówno wewnętrzny, 
jak i ogólnoeuropejski.

Nie dalej jak w ten weekend na sesji Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której to-
warzyszyły różne wydarzenia i na której byli obecni 
ambasadorowie oraz przedstawiciele rządów i par-
lamentów, okazało się, że większość krajów tzw. 
dawnej Europy Zachodniej postanowiła zwiększać 
nakłady na ochronę zdrowia w tempie często zbli-
żonym do 1% PKB rocznie, ponieważ nowoczesna 
medycyna bardzo dużo kosztuje. Nie mówię już 
o kwestiach organizacji systemu na poziomie każ-
dego kraju.

U nas te nakłady w ciągu 6 lat zwiększą się z ok. 
4,7% do 6%. Obawiam się, że nasz dystans do Europy 
Zachodniej czy też dawnej Europy Zachodniej za-
miast się zmniejszyć, niestety się zwiększy. Odsyłam 
zainteresowanych do danych Eurostatu. Zadałem so-
bie trud sprawdzenia, jak Polska wygląda w porów-
naniu do innych krajów Unii Europejskiej, zarówno 
starej, jak i nowej, jeśli idzie o nakłady na wojsko, 
na szkolnictwo, na sądownictwo, a nawet na ochronę 
środowiska. Wszędzie, zgodnie ze statusem średnio 
bogatego kraju, znajdujemy się mniej więcej w środ-
ku grupy, a czasami, np. jeśli chodzi o szkolnictwo 
i wojsko – w pierwszej dziesiątce Europy. Ale jeżeli 
idzie o nakłady na ochronę zdrowia, to, jak wszyscy 
wiemy, a przynajmniej ci, którzy interesują się tema-
tem, jesteśmy zdecydowanie w dole tabeli. Nie chcę 
wymieniać krajów, które są za nami, bo jest to dla 
nas dość przykre.

Dlatego dobrze się dzieje, że zwiększamy nakłady. 
Źle się jednak dzieje, że zwiększamy je nie tylko tak 
wolno, ale także w sposób, który rezydenci odbierają 
jako niespełniający wymogów porozumienia. Nie chcę 
już wspominać o tym, jakie pieniądze idą na Agencję 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz na 
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

że środki na ochronę zdrowia będą wzrastać szybciej, 
niż zaplanowano w ubiegłym roku, osiągając 6% PKB 
w 2024 r. To służy przede wszystkim pacjentom, to 
służy przede wszystkim zwiększeniu dostępności 
świadczeń. Oczywiście, w drugiej kolejności, służy 
również zwiększeniu wynagrodzeń kadry medycz-
nej czy poprawie w ogóle jakości pracy lekarzy czy 
lekarzy rezydentów.

Chciałbym się również odnieść do stwierdzenia, 
że jest to daleko niezgodne z założeniami określo-
nymi w porozumieniu zawartym z Porozumieniem 
Rezydentów w dniu 8 lutego 2018 r. Proszę zauważyć, 
że porozumienie nie jest jeszcze ustawą – porozumie-
nie tak naprawdę nakreśla pewne ramy, nad którymi 
i Ministerstwo Zdrowia, i Porozumienie Rezydentów, 
i wiele innych jednostek biorących udział w proce-
sie konsultacji pracowało i które doprecyzowywało. 
Wydaje mi się, że dyskusja na temat sposobu licze-
nia nakładów na ochronę zdrowia, ujęcia Agencji 
Oceny Technologii Medycznych, ujęcia funduszu 
hazardowego czy ochrony należnej funkcjonariu-
szowi publicznemu… Nie chciałbym powiedzieć, że 
są to kwestie drugorzędne, ale one jedynie wynikają 
z pewnego doprecyzowania zapisów porozumienia 
z rezydentami.

W uzupełnieniu chciałbym wspomnieć jeszcze 
o 2 bardzo istotnych aspektach ustawy. Jeden dotyczy 
uchylenia przepisu umożliwiającego pracownikowi 
pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, czyli tzw. klau-
zuli opt-out, począwszy od 2028 r. To służy przede 
wszystkim komfortowi pracy lekarzy i ma przekładać 
się bezpośrednio na jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, a w efekcie na wzrost bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów.

Drugi aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, 
to znaczne – podkreślam: znaczne – rozszerzenie 
ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi pu-
blicznemu. Do tej pory przysługiwało to lekarzom 
wyłącznie w sytuacjach, kiedy realizowali świad-
czenia zdrowotne poza miejscem świadczenia pracy. 
Dotyczyło to przede wszystkim sytuacji wypadków, 
zdarzeń na ulicy, czyli takich, nazwałbym to, sytuacji 
kryzysowych. Zgodnie z proponowaną ustawą nastę-
puje znaczne rozszerzenie tej ochrony, w szczególno-
ści o miejsca udzielania świadczeń. Chodzi zarówno 
o podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne, które 
są finansowane ze środków publicznych. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.
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(senator T. Grodzki) dowało to też odpływ kadr z dyżurów szpitalnych, 
które są najmniej popularne, bo są ciężkie, trudne, 
wymagają czasami gwałtownych reakcji i trudnych 
decyzji.

Dlatego apelujemy, aby jeszcze raz pochylić się 
nad poprawkami, które wyczerpują oczekiwania śro-
dowiska i są emanacją tego, co przedstawiali przed-
stawiciele izby lekarskiej, rezydentów, dyrektorów 
wielu szpitali. One uczyniłyby tę ustawę lepszą. Jeżeli 
te poprawki nie zostaną przyjęte, nie będziemy mogli 
ustawy poprzeć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To ustawa, którą poparła zdecydowana, przytła-

czająca większość posłów w Sejmie. I muszę powie-
dzieć, tak na gorąco odnosząc się do wypowiedzi 
mojego poprzednika, że zdziwiłbym się, gdyby tutaj, 
w tej Izbie, nie było podoe, ponieważ jest to ustawa 
przede wszystkim kontynuująca to, co rząd Prawa 
i Sprawiedliwości rozpoczął w ubiegłym roku, tzn. 
kontynuująca zdecydowaną zmianę kursu na podno-
szenie nakładów na ochronę zdrowia, i to nie tylko 
nakładów w wartościach bezwzględnych, ale tak-
że tych liczonych jako odsetek produktu krajowego 
brutto. I to jest dobra wiadomość. Aż dziwi więc to, 
że nie ma więcej entuzjazmu na tej sali. No, jest wie-
czór, jesteśmy wszyscy zmęczeni… Ale muszę też 
powiedzieć, że to, co towarzyszyło uchwaleniu tzw. 
ustawy 6%, czyli tej pierwszej ustawy, która przeła-
mała dotychczasowy trend pozostawania w jakiejś 
stagnacji, jeśli chodzi o wydatki na służbę zdrowia… 
One wprawdzie rosły, jeśli były ujmowane w licz-
bach bezwzględnych, ale de facto nie tylko nie rosły, 
lecz czasem nawet malały, jeśli liczyć je jako odsetek 
PKB. I tak było w ciągu wielu ostatnich lat. Już wów-
czas, kiedy ta wspomniana ustawa była uchwalana, 
w listopadzie, rząd bardzo wyraźnie deklarował, że 
wskazane tam są wartości minimum, które muszą 
być realizowane, ale jeśli sytuacja ekonomiczna, go-
spodarcza kraju pozwoli na to, to ten proces będzie 
szybszy. I dzisiaj mamy kontynuację tego czy za-
pisanie zapowiedzi, poprzednio już zgłaszanej. Jest 
to kolejny krok. Mój przedmówca mówił o – to jest 
cytat – ciut przyspieszeniu. Trzeba mieć świadomość, 
że to ciut przyspieszenie dochodzenia do 6% PKB to 
w sumie w ciągu tych lat każdego roku kilka, a potem 
nawet więcej niż kilka miliardów złotych rocznie. To 
są ogromne pieniądze, które z całą pewnością będą 
odczuwalne w służbie zdrowia. I myślę, że mówiąc 

Środowisko młodych lekarzy, ale nie tylko, odbiera 
to niezwykle negatywnie.

Dobrze by było, gdyby lekarze w Polsce mogli 
pracować 168 godzin w miesiącu, gdyby nie musieli 
brać dodatkowych prac, dodatkowych dyżurów i pra-
cować – ja robiłem tak przez całe życie i nadal tak 
robię – grubo ponad 200 godzin w miesiącu. Bo nie 
jest dobrze, jak życie upływa człowiekowi w pracy. 
Trzeba jednak sobie zdawać sprawę z faktu, że gdyby 
jednego dnia wszyscy lekarze wypowiedzieli klauzu-
lę opt-out i wszyscy zaczęli pracować po 160 godzin 
w miesiącu, to system by się załamał. Nie ma co za-
klinać rzeczywistości. Taki byłby fakt.

Owszem, dyżury są źródłem dochodu dla lekarzy, 
ale zapewniam państwa, że wielu z dyżurujących bie-
rze te dyżury nie tylko dlatego, że chce zarobić, ale 
również dlatego, że ma poczucie odpowiedzialności 
za chorych i dlatego że w ten czy inny sposób jest 
zachęcana, a w nielicznych miejscach przymuszana 
różnymi zabiegami dyrekcji, do tego, żeby dyżuro-
wać. Lekarze dyżurują nie tylko dlatego, że chcą, ale 
często także dlatego, że są odpowiedzialni. A czasami 
po prostu muszą.

Jeżeli poprawki mniejszości, zwłaszcza te, któ-
re mówią o ochronie lekarza jako funkcjonariusza 
publicznego… Bo nie ma różnicy, czy lekarz będzie 
uderzony na izbie przyjęć SOR, na SOR, czy też ude-
rzona zostanie dentystka w gabinecie prywatnym – to 
i tak jest osoba świadcząca usługi zdrowotne. I jeżeli 
nie uregulujemy kwestii dodatkowych dyżurów poza 
podstawowym miejscem pracy, jeżeli to wszystko 
pozostanie w obecnym kształcie, to nie będziemy 
mogli poprzeć tej ustawy. Obawiamy się – a na to 
wskazuje praktyka codziennej działalności i doświad-
czenie życiowe – że jeżeli nie pozwolimy lekarzom 
dyżurować gdzie indziej, w innych szpitalach, to zu-
pełnie niepotrzebnie stworzymy zagrożenie co do 
obsady dyżurowej w wielu jednostkach, zwłaszcza 
w miastach małych i średnich, ale również w nie-
których ośrodkach uniwersyteckich, jak np. w moim 
rodzinnym Szczecinie, gdzie w jednym ze szpitali 
60% załogi dyżurującej pochodzi z innej jednostki. 
Spowodowaliśmy to nieroztropną decyzją o nocnej 
i świątecznej opiece, która jest bardzo wysoko płatna, 
tak że w rankingu rezydentów są to najlepsze dyżury 
– rezydent dyżurujący w ramach nocnej opieki świą-
tecznej może, w razie potrzeby, skierować chorego do 
szpitalnego oddziału ratunkowego, a w razie czego 
od razu do szpitala. I te dyżury są lepiej płatne niż te 
w szpitalach, bo przeznaczono na nie sporo pieniędzy, 
ale spowodowało to też efekt uboczny – który był do 
przewidzenia – tzn. że sporo ludzi, którzy dyżuro-
wali w szpitalach, woli dyżurować w ramach nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej. I oczywiście spowo-
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o tej ustawie, przede wszystkim trzeba mówić o tym, 
że to jest ustawa przyspieszająca czy zwiększająca 
nakłady, a właściwie, można powiedzieć, z każdym 
rokiem zwiększająca nakłady publiczne na służbę 
zdrowia. I to jest bardzo dobra wiadomość. A w końcu 
musimy mieć tę świadomość i cały czas przypominać 
sobie o tym, że służba zdrowia funkcjonuje dla oby-
wateli, dla pacjentów, oczywiście szanując przy tym 
pracowników służby zdrowia, jednak to pacjenci są 
podmiotem podstawowym.

Przy okazji – dotychczas nie było o tym wspo-
mniane – ta ustawa wprowadza również pewien 
porządek czy jeszcze doprecyzowuje to, co zostało 
przyjęte przez nas kilka tygodni temu. Chodzi o usta-
wę, która dała specjalne przywileje osobom niepeł-
nosprawnym w stopniu znacznym. Tutaj w sposób 
jednoznaczny przecina możliwości interpretacyjne, 
jeśli chodzi o dzieci. Te dzieci również są tą ustawą 
objęte, są objęte takimi samymi przywilejami jak 
osoby dorosłe niepełnosprawne w stopniu znacznym.

Jeżeli chodzi o sprawę realizacji porozumienia 
ministra zdrowia i lekarzy rezydentów zrzeszonych 
w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy, to 
trzeba powiedzieć, że minister zdrowia, proponując tę 
ustawę, zrealizował to porozumienie. Co do tego nie 
może być żadnej dyskusji i wątpliwości. Tak na pewno 
jest. Poza tym rząd, Sejm i Senat, a następnie prezydent 
ze swoją powagą nie mogą być czy stać się stroną tego 
porozumienia. W związku z tym pewne doprecyzo-
wania i modyfikacje tego, co zostało zapisane w pro-
jekcie ustawy, są oczywiście możliwe. Wydaje się, że 
np. uzależnienie dodatku tzw. patriotycznego, czyli 
dodatkowych środków, jakie może otrzymać lekarz 
rezydent, który zobowiązuje się do tego, że przepracuje 
pewien czas w Polsce i nie będzie myślał o emigracji 
w tym czasie – to jest zupełnie naturalne – musi znaleźć 
w ustawie jakiś konkretny opis. I to, że to zobowiązanie 
obejmuje tylko 2 lata, ale w systemie publicznym, jest 
rzeczą zupełnie oczywistą. Tego właśnie chcemy – 
żeby lekarze, którzy kończą studia, a następnie robią 
specjalizacje, przede wszystkim byli do dyspozycji 
wszystkich pacjentów, a nie tylko np. tych, którzy mogą 
zapłacić za ich usługi. I stąd to zobowiązanie.

Jeżeli chodzi o ten dodatek dla lekarzy specja-
listów za to, że zobowiążą się do pracy w jednym 
podmiocie, w jednym szpitalu, chociaż też z pewnymi 
wyjątkami czy zabezpieczeniami… Na to też warto 
zwrócić uwagę: ustawa zawiera takie zabezpieczenie, 
że jeśli wojewódzki oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia stwierdzi, że istnieje jakiś krytyczny brak le-
karzy danej specjalności, to może wydać zgodę na to, 
że będą oni podejmować dodatkowe dyżury w innych 
podmiotach. Ale to rozwiązanie, od bardzo dawna 
dyskutowane i pożądane przez wielu, po prostu ma 

szanse stworzyć pewien porządek w zakresie zatrud-
nienia lekarzy. Dzisiaj bardzo wielu lekarzy rozprasza 
swój wysiłek na mnóstwo podmiotów, często dyżu-
rując w kilku, kilkunastu albo nawet więcej podmio-
tach, przejeżdżając z jednego miasteczka do drugiego, 
co wcale nie jest z korzyścią dla pacjentów. Często 
narusza to potrzebę kompleksowości i ciągłości opie-
ki. Uporządkowanie tego tak jest charakterystyczne 
dla bardzo wielu krajów, gdzie lekarze w taki czy inny 
sposób są przywiązani do jednego miejsca pracy. I to 
jest korzystne przede wszystkim dla pacjentów. Ale 
także – i to na to też zwracam uwagę – w sytuacji, 
kiedy dyskutuje się o przepracowaniu lekarzy, w ja-
kimś sensie zmierza to w tym kierunku, żeby i pod 
tym względem sprawę uporządkować.

Niezwykle ważna  jest też sprawa nadania lekarzom 
ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
Ale tym lekarzom, którzy pracują w systemie publicz-
nym. System publiczny, jak wiadomo, składa się za-
równo z podmiotów publicznych, jak i prywatnych, 
ale muszą to być podmioty finansowane ze środków 
publicznych. Wydaje się, że już sama nazwa – ochrona 
przysługująca funkcjonariuszowi publicznemu – no, 
kieruje nas w tę stronę, żeby przysługiwało to tym, 
którzy pracują w systemie publicznym. To znaczy tam, 
gdzie mamy do czynienia z napięciami, które wywoła-
ły taką potrzebę. To jest bardzo wyraźny krok w stronę 
oczekiwań środowiska lekarskiego.

Niezwykle istotny jest wreszcie zapis, o którym 
też była dzisiaj mowa, że do roku 2028 musimy pora-
dzić sobie w Polsce z taką organizacją pracy lekarzy, 
aby nie było konieczne oczekiwanie od nich dodat-
kowej pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, pracy 
z pewnym ryzykiem nie tylko dla tych lekarzy, ale 
przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów. To 
jest wielkie wyzwanie organizacyjne. I wydaje się, że 
rząd, który już od 2 lat nieustannie zwiększa nabór na 
studia medyczne, daje pewną szansę, że za 10 lat licz-
ba lekarzy w Polsce będzie na tyle duża, że będzie to 
możliwe do zrealizowania. Temu jednak musi również 
towarzyszyć wiele przedsięwzięć porządkujących za-
trudnienie. I wydaje się, że przynajmniej w jakimś 
zakresie wspomniana ustawa tworzy pierwszy krok 
w tym kierunku i daje taką szansę, żeby lekarze rze-
czywiście pracowali w sposób, który jest bezpieczny 
dla nich, ale także dla ich pacjentów.

Myślę, że z tych wszystkich względów ustawa 
zasługuje na zdecydowane poparcie w takiej formie, 
w jakiej została uchwalona przez Sejm. I proponu-
ję, żebyśmy my również przyjęli ją bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Kraska.

(senator K. Radziwiłł)
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Senator Waldemar Kraska:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Ja jestem senatorem już czwartą kadencję i po-

wiem szczerze, że, no, takiej ustawy – mówię o tej 
dzisiejszej i o tej, którą poprzednio uchwaliliśmy, 
o dojściu do 6% PKB wydatków na służbę zdrowia – 
nie było. Nie było przez tyle lat. I te miliardy złotych, 
dziesiątki, a nawet setki miliardów złotych, które 
trafią dodatkowo do służby zdrowia – podkreślam: 
dodatkowo – to w historii polskiej służby zdrowia 
chyba pierwszy taki mocny zastrzyk, zastrzyk tak 
wielkiej ilości pieniędzy. Tak więc trudno o tym nie 
powiedzieć i trudno o tym zapominać. Panu mini-
strowi Radziwiłłowi może było niezręcznie o tym 
mówić, ale myślę, że jest to miejsce i czas, żeby panu 
i panu pracownikom podziękować za tę ustawę, którą 
pan tak mozolnie przygotował. Bo myślę, że to jest 
rzeczywiście… nie wiem, czy nie najważniejsza pana, 
jako ministra zdrowia, ustawa.

To, że ją w tej chwili nowelizujemy, czyli jakby 
przyspieszamy dojście do tych 6% PKB, czyli idziemy 
w stronę porozumienia, jakie było zawarte między 
ministrem zdrowia a rezydentami, że tak powiem 
w skrócie, to tylko świadczy o tym, że nasz rząd, rząd 
Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo zdeterminowa-
ny, aby sytuację w polskiej służbie zdrowia poprawić.

To, że słyszymy: czemu tak późno, czemu tak 
wolno… Mogę się nie dziwić młodym lekarzom, bo 
ja też byłem młody, wiem, że człowiek chciał wtedy 
pewne rzeczy mieć od razu. No nie, tak się nie da. 
Ale dziwię się panu senatorowi Grodzkiemu, który 
co prawda nie był senatorem w poprzednich 2 ka-
dencjach, ale… No, muszę powiedzieć, że przez tych 
8 lat państwo takiej ustawy nie zrobiliście. I to, że, jak 
pan mówi, kraje zachodnie co roku chcą zwiększać 
o 1% PKB… No, my takiego wysiłku nie możemy 
podjąć, bo takich pieniędzy w naszym budżecie nie 
ma. Zawsze w Komisji Zdrowia staram się unikać 
dyskusji politycznej, bo myślę, że służba zdrowia 
i zdrowie naszych obywateli powinny być poza dys-
kursem politycznym, no ale muszę o tym powiedzieć, 
bo nie zgadzam się z tym, że pan dość zręcznie, Panie 
Senatorze, pominął te 8 lat poprzednich.

Ważną funkcją jest ten dodatek jak gdyby patrio-
tyczny, aczkolwiek ja nie lubię tego określenia, bo 
myślę, że mierzenie patriotyzmu jakąś wymierną ko-
rzyścią finansową nie przystoi. Ale rzeczywiście to 
zwiększenie finansowania, zwiększenie uposażenia 
rezydentów za to, że przepracują dodatkowo 2 lata po 
skończeniu specjalizacji… Niektórzy mówią: dlacze-
go tylko 2 lata, dlaczego nie więcej? Tak to zostało 
zawarte w porozumieniu, ale myślę, że te 2 lata to jest 
dobry element działań w tym celu, żeby tych lekarzy 
w Polsce zatrzymać, bo, jak wiemy, niestety jest ich 
mało. To też jest niestety pokłosie poprzednich lat, 

kiedy na studia medyczne była przyjmowana dość 
stała liczba studentów. My to zwiększyliśmy, Panie 
Ministrze, więc też panu za to trzeba podziękować. 
Oczywiście na ten efekt trzeba poczekać jeszcze kilka 
lat, ale to na pewno nastąpi.

Dlatego uważam, że ta ustawa jest dobrą ustawą 
i wnoszę, aby Wysoki Senat przyjął ją bez poprawek.

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Wysoki Senacie, przypominam, że punkt pięt-
nasty, czyli ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektó-
rych innych ustaw, został już rozpatrzony.

Za chwilę ogłoszę przerwę, a teraz poproszę o od-
czytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęco-
ne rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na sześćdziesią-
tym trzecim posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
11 lipca, w środę, o godzinie 9.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych odbędzie się w dniu 11 lipca o godzi-
nie 8.30 w sali nr 176. Porządek posiedzenia: rozpa-
trzenie ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do 
Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i im-
munitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu 
dnia 6 marca 1959 r.; rozpatrzenie ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
odbędzie się 11 lipca bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach Senatu w sali nr 307.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i gór-
nicze oraz niektórych innych ustaw odbędzie się jutro, 
11 lipca, o godzinie 9.15 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków 
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zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się jutro, 11 lip-
ca, o godzinie 9.30 w sali nr 182. Dziękuję bardzo.

(senator sekretarz M. Pęk) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 24)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, w siedemdziesią-

tą piątą rocznicę apogeum zbrodni dokonanych przez 
Ukraińską Powstańczą Armię na polskich miesz-
kańcach Wołynia i Małopolski Wschodniej czcimy 
pamięć zamordowanych, a także potępiamy morder-
ców i domagamy się możliwości godnego uczczenia 
ofiar, w tym także ekshumacji ich zbiorowych mo-
gił. Oczekujemy, że współpraca międzynarodowa, 
oparta na rzetelnym przedstawieniu historii, będzie 
wykluczać gloryfikację sprawców i uczestników tych 
zbrodni.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci ofiar tej zbrodni.

(Wszyscy wstają)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Chwila ciszy)
Dziękuję bardzo.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu dziewiętnastego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dwudziestego…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, bardzo proszę nie rozmawiać. 

Zachowujecie się dziwnie, co najmniej.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam.)
(Senator Jan Rulewski: Przepraszamy.)
Przepraszam, nie wolno tak.

…Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu dwudziestego porządku obrad.

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

Pan senator Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Jest sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Sprzeciw. Do?
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Do jednego i do drugiego punktu?
(Senator Bogdan Klich: Wobec obu.)
Wobec obu. To będziemy głosować. Nie osobno, 

tylko za jedną i drugą… Czy jest jakaś inna propozy-
cja, która wyklucza jeden punkt, a drugi pozostawia? 
Nie. To będziemy głosowali…

Kto z państwa, pań i panów senatorów jest za 
przyjęciem mojej propozycji uzupełnienia porządku 
obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw i ustawa 
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora? Kto jest za moją propozycją?

Kto jest przeciw propozycji?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 64 senatorów, 43 – za, 21 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Propozycja moja została przyjęta. Dziękuję bar-

dzo.
Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić kwe-

stie organizacyjne dotyczące procedowania pozosta-
łych do rozpatrzenia ustaw. Za chwilę przystąpimy do 
rozpatrzenia punktu osiemnastego, tj. ustawy o kra-
jowym systemie cyberbezpieczeństwa. Następnie 
rozpatrzymy punkt dziewiętnasty dotyczący zmia-
ny ordynacji podatkowej. Po tych punktach przystą-
pimy do rozpatrzenia punktów piątego i szóstego, 
tj. ustawy dotyczącej ustanowienia Medalu Stulecia 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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(marszałek S. Karczewski) Pan minister Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony 
Narodowej nie wnosił uwag do przedmiotowego pro-
jektu.

Biuro Legislacyjne przedstawiło bodajże siedem 
punktów, które miały korygować zapisy projek-
tu, niemniej wszystkie one zostały przez ministra 
Okońskiego oddalone z uwagi na brak możliwości 
ich zastosowania. Były to zresztą uwagi dotyczące 
kolejności zapisów, nie miały istotnego wpływu na 
treść samej ustawy.

W głosowaniu połączonych komisji oddano 11 gło-
sów za przyjęciem ustawy, nikt nie protestował.

Dyskusja na temat ustawy trwała ok. 30 minut 
i była związana z pewnymi drobnymi formułami 
technicznymi, które można zawrzeć wokół ustawy. 
To wszystko. Dziękuję.

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 chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie…
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nie ma.)
Słucham? Nie ma, nie ma pytań, nie ma wątpli-

wości.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister cyfryzacji. 
Jest tu pan sekretarz stanu, minister Karol Okoński.

Jest również pan minister Wojciech Skurkiewicz.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Ministrze, 
tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol 
Okoński: Nie.)

Nie. Dobrze.
Mogą być pytania.
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? Tak, pan senator Klich.

Panie Ministrze, bardzo proszę do mównicy. 
Proszę bardzo.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, oczywiście jest godne pochwały, 

że taki system związany z bezpieczeństwem cyber-
netycznym jest obecnie modyfikowany – on przecież 

Odzyskanej Niepodległości oraz ustawy o zmianie 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Kolejnymi 
rozpatrywanymi punktami będą punkt szesnasty, tj. 
ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu miesz-
kania, oraz punkt siedemnasty, ustawa o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz inwestycji towarzyszących. Ostatnim 
punktem porządku obrad będzie ustawa o zmianie 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o krajowym syste-
mie cyberbezpieczeństwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 893, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 893 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej, pana 
senatora Michała Potocznego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Potoczny:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
W dniu 9 lipca odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Obrony Narodowej i Komisji Infrastruktury, 
którego przedmiotem było omówienie ustawy o kra-
jowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa 
była projektem rządowym. Ma ona na celu wdro-
żenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego nr 2016/1148 w sprawie 
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych 
na całym terytorium Unii. Dyrektywa formułuje 
obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeń-
stwa systemów informacyjnych w sektorach usług 
mających kluczowe znaczenie dla utrzymania kry-
tycznej działalności społeczno-gospodarczej, a więc 
w energetyce, transporcie, bankowości, instytucjach 
finansowych, sektorze ochrony zdrowia, zaopatrze-
nia w wodę i w infrastrukturze cyfrowej. Efektem 
regulacji, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu 
ustawy, druk sejmowy nr 2505, ma być podniesie-
nie odporności usług kluczowych świadczonych 
z wykorzystaniem technologii informatycznych na 
ataki pochodzące z cyberprzestrzeni. Tym samym 
ustawa ma przyczynić się do zapewnienia ciągłości 
działania tych usług, tak aby zarówno obywatele, 
jak i przedsiębiorstwa miały do nich stały i nieza-
kłócony dostęp.

Zakres i podstawy ustawy referował pan minister 
Karol Okoński z Ministerstwa Cyfryzacji.
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(senator B. Klich) w tytule będzie „strategia” – ma być przygotowana 
do października przyszłego roku. I ona w jakiś sposób 
skonsumuje doświadczenia związane z dotychczaso-
wym wdrożeniem polityki oraz z oceną wdrożenia 
samej ustawy po upływie roku od jej wdrożenia. Bo 
pamiętajmy, że sam sposób realizacji tej ustawy jest 
też związany z wyborem tzw. operatorów kluczowych 
dla usług kluczowych. Termin na wybór tych opera-
torów mija 9 listopada, więc de facto po 9 listopada 
nastąpi takie praktyczne wdrożenie tej ustawy.

Jeśli chodzi o stan przygotowań, to mogę po-
wiedzieć, że ta główna instytucja czy te głów-
ne instytucje, które w tym momencie zajmują się 
koordynacją i zarządzaniem incydentami kompu-
terowymi, to są instytucje, które już istnieją. Bo 
mówimy o MIL-CERT, czyli o jednostce, która w ra-
mach Ministerstwa Obrony Narodowej zajmuje się 
incydentami na obszarze podległym Ministerstwu 
Obrony Narodowej. Mamy też CERT.GOV, który 
zajmuje się incydentami w obszarze infrastruktury 
krytycznej nadzorowanej przez ABW. No i mamy 
już wspomniany tutaj NASK, który już teraz od-
grywa rolę instytucji, która zbiera zgłoszenia z ob-
szaru… ze wszystkich pozostałych obszarów poza 
tymi dwoma wcześniej wymienionymi. Tak więc 
te instytucje już teraz istnieją i mają długoletnie 
doświadczenie w tym zakresie.

Jeszcze częściowo odpowiadając na pana pytanie 
o stan przygotowań w tym obszarze oraz o kwestię 
zgrania czy koordynacji, powiem, że te instytucje 
współpracują ze sobą już od wielu lat. I w momencie, 
kiedy jakiś incydent zgłoszony do NASK nosi albo 
znamiona tego, że dotyczy infrastruktury krytycznej, 
albo znamiona popełnienia jakiegoś przestępstwa, 
tutaj też natychmiast nawiązywana jest współpraca 
czy z Policją, czy z wymiarem sprawiedliwości.

A więc można powiedzieć, że ta ustawa jest sys-
temem, który wprowadza w uporządkowany sposób 
czy sankcjonuje pewne rzeczy, które były dorozu-
miane, a także jasno ustala granice współpracy po 
to właśnie, żeby ta współpraca już nie pozostawiała 
jakichkolwiek wątpliwości i nie wywoływała ewen-
tualnie dyskusji wokół rozdziału kompetencji itd. 
I te propozycje co do roli poszczególnych instytucji 
bazują właśnie też na tych doświadczeniach, które 
zostały wyniesione z dotychczasowej współpracy. 
Dlatego ta ustawa nazywa pewne rzeczy na nowo, 
tzn. nadaje pewnym instytucjom nowe nazwy czy 
przypisuje im nowe role, ale w dużej mierze po-
siłkuje się doświadczeniami z realizacji zadań, 
które są wykonywane po prostu już od wielu lat. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Grubski. Bardzo proszę.

już wcześniej istniał – ale, jak w przypadku każdego 
systemu związanego z zagrożeniami ze strony cyber-
przestrzeni, musi tu ze sobą współgrać kilkanaście 
różnych podmiotów. Ja mam 2 pytania.

Pierwsze. Jaka jest rola instytucji wiodącej? Jak 
widzicie państwo stan przygotowania tej instytucji 
do odgrywania tej roli?

Drugie. Jaki jest na obecnym etapie tworzenia 
tego systemu… Jak wygląda zgranie poszczególnych 
elementów tego systemu, jeśli chodzi o przygotowa-
nie do jego uruchomienia? Jak to wygląda na dziś? 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Momencik, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie ma.
To bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź 

na te pytania.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Jeśli chodzi o rolę Ministerstwa Cyfryzacji, to 

ona jest w tej ustawie, można powiedzieć, wielowy-
miarowa, przede wszystkim dlatego, że Ministerstwo 
Cyfryzacji jest tą instytucją, która odgrywa rolę 
związaną z planowaniem i koordynacją działań 
cybernetycznych w przestrzeni międzynarodowej. 
Jest Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe, który należy do NASK. Instytucja 
ta jest podległa Ministerstwu Cyfryzacji i jest takim 
punktem kontaktowym do wymiany informacji z in-
nymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Ponadto ta nasza ustawa jest wynikiem implementacji 
dyrektywy NIS, która też m.in. dba o to, żeby te infor-
macje również pomiędzy krajami były maksymalnie 
szybko i płynnie przenoszone w celu koordynacji tych 
incydentów, które swoim zakresem wykraczają poza 
dany kraj członkowski. Tak więc tutaj ten punkt kon-
taktowy jest umieszczony pośrednio w Ministerstwie 
Cyfryzacji. Minister cyfryzacji jest również człon-
kiem tzw. grupy współpracy, która koordynuje na 
poziomie strategicznym zadania związane z cyber-
bezpieczeństwem w Europie. Ministerstwo Cyfryzacji 
również jest odpowiedzialne za przygotowanie strate-
gii dla cyberbezpieczeństwa w Polsce. Taka strategia 
obecnie istnieje, nazywana jest krajowymi ramami 
polityki cyberbezpieczeństwa na lata 2017–2022. 
Kolejna strategia – tzn. to będzie już dokument, ale 
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chodzi o ABW i Ministerstwo Obrony Narodowej, 
to te instytucje wdrażają ten system w zakresie tych 
limitów wydatków, które zostały wcześniej przewi-
dziane w ustawie budżetowej czy to w odniesieniu 
do spraw obronnych, jeśli chodzi o MON, czy innych 
spraw, jeśli chodzi o budżet ABW. Tam jest jedna 
drobna różnica i faktycznie było to też przedmiotem 
poprawki poselskiej w Sejmie. Otóż został zagwaran-
towany dodatkowy budżet w wysokości mniej wię-
cej paru milionów rocznie, zależnie od roku. Jeśli 
chodzi o wdrożenie tego specjalnego systemu, tzw. 
systemu wczesnego ostrzegania, w tych instytucjach, 
które należą do infrastruktury krytycznej, to fak-
tycznie ABW, jako że jest to zupełnie nowe przed-
sięwzięcie, wnosiło o dodatkowe środki. Pozostały 
budżet, który został zapisany w ustawie, tj. ok. 
70 milionów zł, jest przewidziany dla Ministerstwa 
Cyfryzacji. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie 
zasobów Ministerstwa Cyfryzacji jako tej instytucji, 
która jednocześnie jest organem właściwym i ma te 
dodatkowe zadania, o których mówiłem wcześniej, 
ale i o zbudowanie systemu informatycznego, który 
ma być tym domyślnym systemem, w którym będą 
rejestrowane incydenty i w którym będzie śledzony 
proces wymiany informacji pomiędzy instytucjami 
w przypadku zgłoszenia, jak również o zwiększe-
nie obsady osobowej, jeśli chodzi o wynagrodzenia 
w poszczególnych ministerstwach, które są tzw. or-
ganami właściwymi dla danych sektorów kluczo-
wych. Ustawa definiuje parę sektorów, co do których 
uznajemy, że są one tymi sektorami, które dla zacho-
wania ciągłości działania państwa i bezpieczeństwa 
w obszarze czy to ekonomicznym, czy to społecznym 
wymagają szczególnej uwagi. Te organy właściwe, 
czyli ministerstwo i Komisja Nadzoru Finansowego, 
zabezpieczyły sobie w ustawie dodatkowe środki na 
etaty związane z opieką nad tymi obszarami, na wy-
dawanie pewnych rekomendacji, które mają wpłynąć 
na spójny sposób zarządzania cyberbezpieczeństwem 
w tych obszarach. Tak więc te kwoty, które państwo 
widzą w ustawie, nie są pełnymi kwotami na cyber-
bezpieczeństwo. To są te kwoty dodatkowe, wyni-
kające ze specyficznych dodatkowych obowiązków, 
które nakłada ustawa.

I jest jeszcze jedna rzecz, która też jest warta uwa-
gi, przynajmniej jeśli chodzi o działanie Ministerstwa 
Cyfryzacji. My też podpieramy się w naszych dzia-
łaniach – w szczególności w przypadku tych pro-
jektów, które realizujemy – budżetem unijnym. 
No, chodzi o środki unijne w ramach Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. W tym momencie są już 
realizowane projekty, finansowane właśnie ze środ-
ków NCBiR, na kwotę ponad 40 milionów zł. To są 
dodatkowe środki wykorzystywane do budowania 
kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, tak 
że nie chodzi tylko o środki budżetowe wymienione 

Senator Maciej Grubski:

Serdecznie dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, jaki tutaj budżet prze-

widujecie? Analizując wystąpienia w Sejmie, można 
zauważyć, że był tam pewien zgrzyt związany z tym, 
że te środki nie są zabezpieczone. A instytucji, które 
będą wykonywały określone czynności, kilka powsta-
je. Jakie to będą pieniądze?

I drugie pytanie. Na posiedzeniu komisji jedna 
kwestia w jakimś sensie wzbudziła wątpliwości. To 
była kwestia indywidulnych incydentów, które mogą 
występować. Czy pan minister mógłby się również 
odnieść do tego, jak ma reagować obywatel, jeżeli 
taki incydent nastąpi, do kogo to zgłosić i jaka jest 
procedura w tym wypadku? Dziękuję bardzo.

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

Senator Bogdan Klich:
Ja mam pytanie do pana ministra Skurkiewicza, 

odnoszące się do wewnętrznej koordynacji 
w Ministerstwie Obrony Narodowej pomiędzy CSIRT 
a tą instytucją, która różnie się nazywała w prze-
szłości, począwszy od Centrum Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego poprzez jakieś centrum krypto-
graficzne, a która jest odpowiedzialna za aktywne 
działania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Mam na 
myśli nie pasywne, tylko aktywne działania w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję.
To bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź na 

pierwsze pytanie, a później pan minister Skurkiewicz 
odpowie na pytanie pana senatora Klicha.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
A więc ten budżet, który jest w tzw. OSR, w oce-

nie skutków regulacji przygotowanej w związku 
z tą ustawą, siłą rzeczy nie jest całościowym bu-
dżetem cyberbezpieczeństwa w Polsce. Jeśli chodzi 
o 2 z 3 głównych instytucji, które są zaangażowane 
w to zarządzanie obszarem cyberbezpieczeństwa, 
w przeciwdziałanie skutkom ewentualnych incyden-
tów, które się pojawią w tym obszarze, a więc jeśli 
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(sekretarz stanu K. Okoński) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski, bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku, mam pytanie do pana 

ministra cyfryzacji.
W ustawie nie ma terminów, takich terminów, 

które by… Nie ma takich zapisów, zgodnie z którymi 
incydent określony na danej skali byłby naprawiany 
np. w ciągu jakiegoś czasu. Czy pan minister jest 
w stanie powiedzieć… Bo mieliśmy przykłady ata-
ku cybernetycznego bodajże chyba na Łotwę czy na 
Estonię, takiego zmasowanego ataku. Gdyby taka 
sytuacja miała miejsce, to w jakich terminach byłyby 
naprawiane takie incydenty, od krytycznych w dół?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Moment… Czy są jeszcze jakieś pytania do pana 

ministra albo do ministra Skurkiewicza? Nie.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, co wprowadza 

ustawa, i to, co uważamy za krytyczne dla funkcjono-
wania i dla zabezpieczenia cyberprzestrzeni w Polsce, 
to są wymagane terminy zgłoszenia incydentu. Tutaj 
ustawa jasno precyzuje, że jeśli chodzi o incydent po-
ważny, to w ciągu 24 godzin od wykrycia powinien on 
zostać zgłoszony do właściwego CSIRT. Chodzi o to, 
żeby jak najszybciej móc zareagować i jak najszyb-
ciej móc przeciwdziałać, przede wszystkim poprzez 
odpowiedni komunikat informujący o zagrożeniu, 
ale również co do podejmowania czynności, a także 
współpracy z innymi jednostkami, jeśli to jest po-
trzebne.

Nie jesteśmy w stanie w ustawie wpisać mak-
symalnego czasu przewidzianego na naprawę incy-
dentu z racji tego, że skala ewentualnych skutków 
czy tych, powiedziałbym, podatności, które mogą 
zostać wykryte… Nie jest możliwe systematyczne 
ujęcie tego w ustawie. To są bardzo indywidualne 
sprawy, czasami wymagające również współpracy 
międzynarodowej. Tak więc ustawa kładzie nacisk 
przede wszystkim na to, żeby maksymalnie szybko 
zająć się danym incydentem, wymieniać informacje 
w skoordynowany sposób, również na poziomie eu-
ropejskim. I to ma sprawić, że finalnie również sama 

bezpośrednio w ustawie – czy to budżetowej, czy 
to tej rozpatrywanej obecnie – ale również o dodat-
kowe środki europejskie. Nie ukrywamy również 
naszych aspiracji, żeby wykorzystywać środki unij-
ne także w przyszłości, w szczególności że Komisja 
Europejska w ramach wieloletnich ram finansowych 
na kolejne lata przewiduje czy też planuje taki całkiem 
nowy program, który nazywa się „Digital Europe”. 
I w ramach tego programu „Digital Europe” jednym 
z 5 głównych, kluczowych celów tego programu jest 
bezpieczeństwo. I z tych środków również zamierza-
my korzystać.

I drugie pytanie, dotyczące incydentów indy-
widualnych. Tak jak informowałem na posiedze-
niu komisji, jakkolwiek ustawa jest przeznaczona 
bardziej dla sektora instytucji, tych kluczowych 
dla gospodarki, to również sankcjonuje to, co te-
raz też ma miejsce: że każdy użytkownik indy-
widualny może zgłosić incydent do tzw. CSIRT 
NASK. I ten incydent jest normalnie traktowany 
jak każdy inny, są podejmowane… Domyślnie on 
ma niższy priorytet niż pozostałe, ale jest analizo-
wany i w momencie, kiedy się okaże, że może mieć 
wpływ na obszar szerszy niż tylko indywidualne 
zgłoszenie danego użytkownika, to w takim wy-
miarze skalowania wspomnianej reakcji finalnie 
może być również potraktowany jako incydent 
krytyczny, z wszystkimi tego konsekwencjami, 
które są opisane w ustawie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan minister Skurkiewicz.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Króciutko odpowiem na pytanie pana senatora 

Klicha dotyczące wewnętrznej koordynacji. Szanowni 
Państwo, jeżeli chodzi o ochronę aktywną, to odpo-
wiedzialne jest Centrum Operacji Cybernetycznych, 
jeżeli chodzi o ochronę pasywną, odpowiedzialne jest 
CERT MON. Obie te instytucje są w bezpośredniej 
podległości Narodowemu Centrum Kryptologii. Te 
kwestie, o których mówił pan minister, nie są wprost 
zawarte w omawianej ustawie, ale my w Ministerstwie 
Obrony Narodowej pracujemy obecnie nad zupełnie 
nowymi rozwiązaniami, nad ustawą o wojskach cy-
bernetycznych, i to, o czym tu mowa, będzie zawar-
te właśnie m.in. w tej ustawie. I mam nadzieję, że 
już wkrótce spotkamy się w Senacie, aby te kwestie 
szczegółowo omawiać. Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu K. Okoński) jest w systemie STIR, na podstawie danych z banków 
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i SKOK 
do popełniania wyłudzeń skarbowych. Na podstawie 
analizy ryzyka szef KAS uprawniony jest obecnie 
do blokady rachunku podatników, tzw. podmiotów 
kwalifikowanych.

Część nowych rozwiązań opiniowanej ustawy wy-
nika z uwzględnienia zmian wprowadzonych dnia 
1 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
związanych z mechanizmem podzielonej płatności 
w podatku VAT. Są to zarówno zmiany wprowadza-
ne do przepisów związanych z systemem STIR, jak 
i zmiany niezwiązane z systemem STIR.

W tej nowelizacji ordynacji podatkowej zakłada 
się przede wszystkim: zniesienie zaskarżalności blo-
kady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 
72 godzin; zmianę środka zaskarżenia blokady na 
okres do 3 miesięcy – środek zaskarżenia w postaci 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zastąpiono 
zażaleniem; rozszerzenie definicji rachunku podmiotu 
kwalifikowanego o związany z mechanizmem po-
dzielonej płatności rachunek VAT przedsiębiorcy; 
objęcie definicją rachunku podmiotu kwalifikowa-
nego lokaty terminowej; wprowadzenie definicji peł-
nomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego; 
zmiany w zakresie biegu terminów; informowanie 
przez bank lub SKOK o żądaniu blokady na wnio-
sek podmiotu kwalifikowanego; rozszerzenie zakresu 
danych przesyłanych codziennie przez SKOK i banki 
– chodzi o informacje o innych blokadach i zajęciach 
wierzytelności, o numer tzw. rachunku wirtualnego, 
wskazanie numeru rachunku VAT prowadzonego dla 
rachunku rozliczeniowego lub rachunku w SKOK – 
oraz dodanie do informacji przesyłanych na wniosek 
informacji o adresach IP. Chodzi o rachunki, z których 
wykonywane były operacje… I dalej: doprecyzowanie 
przepisów o przedłużeniu blokady rachunku podmio-
tu kwalifikowanego; zmiany dotyczące przesyłania 
informacji o wskaźniku ryzyka; sygnalizowanie przez 
izbę rozliczeniową rozbieżności pomiędzy danymi 
banków lub SKOK a danymi z Centralnego Rejestru 
Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników; prze-
twarzanie danych przez izbę rozliczeniową; rozsze-
rzenie możliwości wypłaty środków z zablokowanego 
rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe 
wynagrodzenia i wszystkie alimenty; sprecyzowanie 
daty upadku blokady; stosowanie przepisów kodek-
su postępowania administracyjnego w zakresie kar 
pieniężnych.

Jeśli chodzi o zmiany, które są dokonywane w ko-
deksie postępowania cywilnego i ustawie o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji, to one mają na 
celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie możli-
wości dokonywania zajęć wierzytelności z rachunku 

naprawa incydentu będzie miała miejsce jak najszyb-
ciej. Niemniej jednak z racji, jak mówię, skompliko-
wania tematu nie jesteśmy w stanie w samej ustawie 
wpisać rygorystycznego terminu, z którym by się 
jeszcze wiązało podleganie karze. Bo pamiętajmy, że 
jeśli chodzi o termin zgłaszania – zresztą to jest jeden 
z obowiązków operatorów kluczowych – to niezgło-
szenie w terminie będzie podlegać karze. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej zgłoszeń do zadawania pytań, więc 

dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 899, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 899 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zaprezentować sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
które odbyło się dzisiaj i dotyczyło ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw.

Cel i przedmiot ustawy. Głównym celem tej usta-
wy jest zmiana przepisów wprowadzonych do syste-
mu prawnego ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzy-
stywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skar-
bowych, tzw. ustawą STIR, a co do zasady zmiana 
w ordynacji podatkowej.

Nowelizowana materia dotyczy automatycznego 
ustalania w systemie teleinformatycznym izby rozli-
czeniowej w rozumieniu art. 67 prawa bankowego, to 
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) Jeśli chodzi o uwagi Biura Legislacyjnego do 
materii ustawy, to biuro wskazało 4 kwestie, co do 
których ma wątpliwości.

Pierwsza kwestia, która przewijała się w trakcie 
posiedzenia komisji – takie pytanie zadawał pan se-
nator Kleina – to kwestia zniesienia zaskarżalności 
blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na 
72 godziny.

Argumentacja pana wiceministra w zakresie tych 
zmian była taka, że w poprzednio przyjętej regula-
cji… Zapis ustawy odnośnie do zaskarżalności decy-
zji o blokadzie rachunku jest de facto niewykonalny 
z uwagi na postępowanie przed sądem administracyj-
nym. I zasadne jest, aby się z niego wycofać. Chodzi 
o to, że ten przepis był de facto nieużywany i dotyczył 
do tej pory, o ile dobrze pamiętam – pan minister 
na to wskazywał – tylko i wyłącznie 2 rachunków 
zajętych…

(Senator Kazimierz Kleina: Zablokowanych.)
Przepraszam. Zablokowanych.
Ze strony ministerstwa padło wskazanie, że taki 

brak możliwości to nie jest, że tak powiem, nic nad-
zwyczajnego, bo podobne regulacje obowiązują w za-
kresie blokad rachunku przez generalnego inspek-
tora informacji finansowej oraz Komisję Nadzoru 
Finansowego. W analogiczny sposób jest to rozwią-
zane.

Pan minister wskazał, że w przypadku gdyby za-
jęcie rachunku było ze szkodą dla właściciela i wy-
woływało jakieś skutki ekonomiczne, to właściciel 
rachunku zawsze może występować o odszkodowanie 
na drodze cywilnej.

Druga kwestia, która była podnoszona na posie-
dzeniu komisji, to jest kwestia wejścia w życie or-
dynacji podatkowej z dniem 1 lipca i tak naprawdę 
niedogrania terminów, jeśli chodzi o procedowaną 
ustawę i przepisy, które już weszły w życie, bowiem ta 
ustawa została uchwalona przez Sejm 5 lipca i trafiła 
do Senatu 6 lipca. Biuro Legislacyjne wyraziło tu 
obawę o to, że spowoduje to retroaktywność ustawy. 
Ministerstwo zapewnia, że nie ma takiej możliwości 
czy zagrożenia. Poza tym te przepisy są korzystne dla 
podatnika, w związku z tym nie będzie to powodo-
wało, że tak powiem, jakichś negatywnych skutków 
dla podatnika.

Jeśli chodzi o kolejne uwagi, które zostały przed-
stawione, to była tu jedna uwaga szczegółowa, do 
której ministerstwo się odniosło. Pan minister stwier-
dził, że to nie będzie, że tak powiem, problematyczne.

I ostatnia uwaga, która była dość ważna, związana 
była z obawą Biura Legislacyjnego o to, że wejście 
w życie ustawy i przepisów przejściowych tak na-
prawdę z poprzedniego rozporządzenia mogło spowo-
dować… Rozporządzenie, które było utrzymane cza-
sowo na podstawie przepisu przejściowego, przestanie 
obowiązywać 14 lipca. Odpowiedź ze strony mini-

bankowego w okresie trwania blokady rachunku, na 
poczet innych należności niż należności alimentacyj-
ne i wynagrodzenia ze stosunku pracy w egzekucji 
sądowej.

Jeśli chodzi o nowelizację prawa bankowego, to 
dotyczy ona wejścia w życie mechanizmu podzielo-
nej płatności. Wskazuje się w niej, że nie jest moż-
liwe obciążenie rachunku VAT w celu dokonania 
płatności przy użyciu komunikatu przelewu, jeżeli 
rachunek odbiorcy jest prowadzony przez bank za-
graniczny lub instytucję kredytową, które działają 
w formie oddziału na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a więc nie podlegają polskiemu prawu 
bankowemu.

Jeśli chodzi o zmiany w zakresie ustawy o po-
datku od towarów i usług, to dotyczą one udo-
stępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów wykazów podmiotów nie-
zarejestrowanych pomimo złożonego wniosku jako 
podatnicy VAT, wykreślonych z rejestru z urzędu 
bez konieczności zawiadamiania lub przywró-
conych jako podatnicy VAT. Zgodnie z uzasad-
nieniem projektu ustawy zmiany te mają na celu 
zwiększenie przejrzystości wykazów, doprecyzo-
wanie przesłanek wykreślenia, zwiększenie czy-
telności wykazów podmiotów przywróconych oraz 
przywrócenie podatnika do rejestru jako podatnika 
VAT w Unii Europejskiej.

Zmiana w zakresie ustawy o SKOK wydłuża z 3 
do 6 miesięcy okres wstrzymania transakcji lub do-
konania blokady środków na rachunku przez proku-
ratora. Tym samym ujednolica ona przepis z analo-
gicznym rozwiązaniem prawa bankowego.

Nowelizacja ustawy o KAS dotyczy dodatku kon-
trolerskiego za wykonywanie kontroli przestrzegania 
obowiązków wprowadzonych ustawą STIR.

Opiniowana ustawa modyfikuje również regulacje 
przejściowe ustawy o wymianie informacji podatko-
wych z innymi państwami dotyczące planowanej listy 
państw, które zobowiązały się do udziału w wymianie 
informacji o rachunkach raportowanych.

W związku z wejściem w życie mechanizmu po-
dzielonej płatności VAT zmiana ustawy z 15 grud-
nia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw umożliwia wy-
łączenie od odpowiedzialności solidarnej podatnika 
innego niż wskazany na fakturze, który otrzymał 
płatność w podzielonej płatności od nabywcy towa-
rów i usług na swój rachunek VAT po 1 lipca 2018 r., 
ale sam dokonał płatności na rzecz dostawcy, usłu-
godawcy wskazanego na fakturze przed wejściem 
w życie przepisów o podzielonej płatności.

Ustawa co do zasady ma wejść w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) zmiany w zakresie pełnomocników. Ze strony mini-
sterstwa było to uargumentowane tym, że do rachun-
ków są przypisane różne poziomy pełnomocnictwa. 
Właściwie to chodzi o to, żeby można było wykazać 
faktycznego dysponenta, żeby nie dochodziło do ta-
kiej sytuacji, że zgłoszonym dysponentem jest np. 
osoba, która używa karty bankomatowej czy karty 
kredytowej, ale nie dokonuje operacji na rachunku 
bankowym. Trzeba było te 2 rodzaje pełnomocnictw 
rozgraniczyć i do tego ta ustawa zmierza.

W trakcie posiedzenia komisji w wyniku głoso-
wania to przedłożenie rządowe zostało zarekomendo-
wane do przyjęcia bez poprawek. Większość komisji 
poparła ten wniosek, a w związku z tym ja tak przed-
kładam Izbie to sprawozdanie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik.
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 tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Witamy na posiedzeniu pana ministra Tomasza 
Robaczyńskiego i pana ministra Pawła Cybulskiego.

Czy któryś z panów chce…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Nie.)
Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające…
Ale jednak bardzo proszę, Panie Ministrze, bo 

pan senator Kleina zada przynajmniej jedno pytanie.
(Senator Kazimierz Kleina: Jedno.)
Jedno.
Panie Ministrze, proszę na mównicę. Zapraszam.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

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

zada jedno pytanie i dzięki temu nie będzie wystę-
pował w dyskusji. 

Przygotowałem poprawkę, która jednak wraca do 
kwestii zaskarżalności decyzji o zablokowaniu konta. 
Do tej pory była taka sytuacja, że ten przepis funk-
cjonował w tej ustawie. Pan minister na posiedzeniu 
komisji mówił, że z tym przepisem nie było prak-
tycznie żadnych kłopotów. Wydaje mi się jednak, że 

sterstwa była taka, że jest już przygotowany projekt 
nowego rozporządzenia, rozporządzenie to zostanie 
wydane 13 lipca, więc obawy Biura Legislacyjnego 
są niezasadne.

Ponadto na posiedzeniu komisji pan przewodni-
czący Grzegorz Bierecki odczytał pismo skierowane 
do komisji, do pana marszałka Senatu, pismo pana 
ministra Gruzy z prośbą o potraktowanie ustawy jako 
pilnej z uwagi na to, że opóźnienie w jej uchwaleniu 
może spowodować negatywne skutki.

Na posiedzeniu komisji padły również pytania, 
zostały przedstawione obawy przez przedstawiciel-
kę Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Została 
przedstawiona pewna wątpliwość, sprawa do namy-
słu, mianowicie kwestia blokady rachunków. Gdy 
podmiot, którego rachunek jest zablokowany, ma do 
zapłaty zobowiązania podatkowe, czyli de facto do 
tego samego organu… Z jednej strony organ podat-
kowy blokuje rachunek, z drugiej strony są jakieś 
zobowiązania podatkowe. Jest tu obawa, czy on nie 
będzie za to w jakiś sposób sankcjonowany. Ze strony 
pana dyrektora departamentu została przedstawiona 
odpowiedź, że nie będzie sankcji.

Padło jeszcze pytanie dotyczące informacji, co-
dziennych informacji wysyłanych… informacji wy-
syłanych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
na temat adresów IP. Czy nie będzie to godziło w kon-
stytucyjne prawo do prywatności? O tego typu infor-
macje szef KAS będzie występował incydentalnie 
– taka była odpowiedź – i będą one przedstawiane na 
wniosek szefa KAS, w związku z tym nie ma obawy 
o to, że prawo do prywatności będzie zagrożone.

W trakcie posiedzenia komisji była jeszcze pod-
noszona – akurat ja zadawałem to pytanie – sprawa 
poszerzenia katalogu informacji, do których przesy-
łania do KAS będą zobowiązane banki i spółdziel-
cze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Pan dyrektor 
departamentu dość szczegółowo odpowiedział na te 
pytania, przedstawił stan obecny, powiedział, jak to 
wygląda, jakie dane przesyłane są obecnie i jak ten 
katalog zostanie poszerzony po nowelizacji ustawy.

W trakcie posiedzenia uzyskaliśmy też informację 
o tym, że została zmieniona definicja lokaty termi-
nowej. Wytłumaczeniem ze strony ministerstwa jest 
to, że część podmiotów… Te lokaty krótkoterminowe 
tak naprawdę są w cyklach dziennych kierowane czy 
przelewane na lokaty overnight, w związku z tym sal-
do na koniec dnia rachunków bankowych podmiotów 
częstokroć wynosi zero, bo te środki, że tak powiem, 
są w trybie nocnym kierowane na lokaty overnight. 
W związku z tym zaszła konieczność doprecyzowania 
tych regulacji.

Jeszcze też uzyskaliśmy informację na posie-
dzeniu komisji dotyczącą tego, że zostały dokonane 
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(senator K. Kleina) Oczywiście zaskarżalność w ogóle w postę-
powaniu podatkowym i w całym procesie podat-
kowym jak najbardziej istnieje, a więc zawsze 
możemy zastosować tego typu rozwiązania na 
dalszym etapie postępowania. Postępowanie po-
datkowe przecież będzie trwało, a tu jest mowa 
tylko o zabezpieczeniu, o zabezpieczeniu wyni-
kającym z naszych działań dotyczących analizy 
ryzyka. Na pewno działania podejmowane przez 
Krajową Administrację Skarbową, jeśli chodzi 
blokadę kont, będą bazowały na rozsądku, będą 
to działania rozsądne, oparte na analizie ryzyka, 
pogłębionej analizie ryzyka, w związku z tym nie 
ma większych obaw co do tego, że będziemy dzia-
łali niezgodnie z prawem.

A zaskarżenie… No, nie wiem, jaki miałoby efekt, 
skoro rzeczywiście nie miałoby takich skutków… 
Bo są tylko 72 godziny na to, żeby dokonać blokady 
rachunku.

Przy okazji chciałbym też powiedzieć o tym, że 
mamy już pierwsze przypadki blokad. Są to blokady 
zastosowane w oparciu o konkretne ryzyka, które 
wskazują wyraźnie, że te podmioty dokonały naru-
szenia prawa.

Jeszcze raz podkreślam, że będziemy działali roz-
sądnie i będziemy dokładnie analizowali wszystkie 
przypadki. Nie będziemy działali z automatu, nie 
będziemy blokowali kont tych podatników, co do któ-
rych nie mamy żadnych wątpliwości. Mogę tutaj je-
dynie jeszcze raz z mównicy podkreślić, że będziemy 
w tej sprawie działali rozsądnie. I podatnicy, którzy 
są uczciwi, doradcy podatkowi i wszystkie działają-
ce w Polsce podmioty, które są uczciwe, mogą spać 
spokojnie. Nie ma absolutnie żadnych możliwości, 
żeby dokonywano blokad w stosunku do podmiotów 
legalnie działających na rynku, które uczciwie rozli-
czają się z budżetem państwa.

(Senator Mieczysław Augustyn: To już w innym 
ustroju słyszeliśmy.)

(Senator Robert Mamątow: A jaki to był ustrój?)
Być może.
(Senator Alicja Zając: Tęskni, Mietek tęskni.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W świetle tej ustawy modyfikowane są również 

regulacje przejściowe ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami. I mam w związku 
z tym pytanie. Bo w opinii jest mowa o planowanej 
pełnej liście państw, które zobowiązały się do udziału 
w wymianie takowej informacji. 

możliwość odwołania się od decyzji, która przecież 
nie będzie podejmowana w praktyce przez człowieka, 
bo to będzie wynikało z procedur automatycznych – 
automaty będą generowały te konta, które są przewi-
dziane do blokady… A więc wydaje mi się, że jednak 
obywatel powinien mieć prawo do odwołania się od 
takiej decyzji, nawet jeżeli to miałoby trwać i osta-
teczna decyzja miałaby być podjęta po odblokowaniu 
tego konta, tym bardziej że wówczas łatwiej będzie 
obywatelowi czy przedsiębiorcy dochodzić jakichś 
odszkodowań z tytułu nieprawidłowej decyzji.

I w związku z tym mam pytanie do pana ministra: 
czy nie warto byłoby jednak pozostawić tego przepisu 
w takim kształcie, jaki był do tej pory? Tym bardziej 
że przez niespełna rok funkcjonowania ustawy nie 
było żadnych przypadków związanych właśnie z za-
skarżalnością nieprawidłowych decyzji. Taka furtka 
bezpieczeństwa, wydaje się, byłaby lepsza. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, bardzo proszę…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Szanowny Panie Marszałku…)
Przepraszam bardzo, Panie Ministrze.
Czy poza senatorem są jeszcze… Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja 

chciałbym na to pytanie odpowiedzieć może w takim 
szerszym kontekście. 

No, przede wszystkim dlaczego chcemy wprowa-
dzić te zmiany, jeśli chodzi o STIR? Przede wszyst-
kim dlatego, że chcemy uszczelnić system podatkowy, 
zwłaszcza system, który dotyczy podatku VAT. Jest 
to konsekwencja naszych dotychczasowych działań, 
determinacji i tego wszystkiego, co robimy w ramach 
uszczelniania systemu podatkowego.

Jeśli chodzi o zaskarżalność, o problem zaskarżal-
ności, to oczywiście jest to kwestia, która wymaga 
pewnego rozważenia, zastanowienia się, ale my już 
wcześniej mówiliśmy o tym, że zaskarżenie general-
nie działałoby… Decyzja sądu, jeśli chodzi o sprawy 
dotyczące zaskarżenia, byłaby wydawana ex post. 
Tutaj mamy 72 godziny na blokadę, to jest taki czas, 
blokada 72-godzinna, i nie podejrzewam, żeby sąd 
w tym czasie zajął jakieś stanowisko w kwestii za-
skarżenia tych działań dotyczących blokady.
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(senator J.M. Jackowski) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 863, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 863 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, senatora Czesława Ryszkę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie z posiedzenia Komisji Kultury i Środków 
Przekazu w przedmiocie ustawy o ustanowieniu 
Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, zawartej 
w druku nr 863.

Witam, Panie Ministrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: O, jest pan 

minister.)
Uchwalaną obecnie ustawę, pochodzącą z przedło-

żenia prezydenta, przedstawił podczas obrad komisji 
minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, 
a przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie zapre-
zentował jej sprawozdawca, poseł Tadeusz Woźniak.

Celem ustawy, tak jak powiedziałem, z przedłoże-
nia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – co jest za-
pisane w ustawie – jest ustanowienie nowego odzna-
czenia: Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Nadanie medalu ma stanowić formę wyróżnie-
nia osób związanych z odzyskaniem i umacnia-
niem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustanowienie tego medalu wpisuje się w inicjatywę 
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ale jed-
nocześnie nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości ustanowionego przez 
Radę Ministrów w 1928 r. Od siebie dodam, że wów-
czas rząd, uzasadniając ustanowienie tego medalu, 
argumentował m.in. takimi słowami: „na pamiątkę 
dziesięciolecia odrodzenia Państwa Polskiego, które 
po przeszło stuletniej niewoli, dzięki krwawym wy-
siłkom na polach walk i niezmordowanej pracy naj-
lepszych swych synów, zostało powołane na nowo do 
życia” – to bardzo piękne słowa uzasadnienia sprzed 
90 lat.

Symbolika zaproponowanego medalu odwołuje 
się do znaku identyfikującego, tak trzeba powiedzieć, 
wszystkich nas, Polaków – Orła Białego, wspartego na 
wstędze z napisem „Polonia Rediviva”, czyli „Polska 
Odrodzona”. Orzeł umieszczony jest na zróżnicowa-
nej powierzchni sugerującej falującą flagę, wznosi 

Czy pan minister mógłby określić, czy to są 
wszystkie kraje Unii Europejskiej i jakie kraje spoza 
Unii Europejskiej w tym zakresie zobowiązały się do 
takowej wymiany? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:

Jeśli chodzi o to pytanie, to chciałbym bardzo 
szczegółowo na nie odpowiedzieć, ale w tej chwili 
nie mam odpowiedniej szczegółowej wiedzy. Ja my-
ślę, że odpowiemy na piśmie.

(Senator Jan Maria Jackowski: To niech będzie 
na piśmie. Dziękuję.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję i informuję, że nikt z państwa 

senatorów nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Jan Maria 

Jackowski… A nie, to nie to, przepraszam… To nie 
tutaj akurat, tylko tutaj… Aha, to jeszcze wcześniej… 
Otwieram… Zaraz, zaraz… Informuję, że przedsta-
wiciel rządu zobowiązał się do udzielania pisemnej 
odpowiedzi na pytanie zadane przez pana senatora 
Jackowskiego.

Otwieram dyskusję.
Nikt nie zapisał się do głosu.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym… czy wniosek o charakterze legislacyjnym na 
piśmie złożyli pan senator Kazimierz Kleina i pan 
senator Leszek Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionego wniosku legislacyjnego? Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionego wniosku i przygotowanie sprawoz-
dania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) według klucza politycznego, ale będzie dostępny dla 
wszystkich, którzy na niego zasługują.

Dyskusja dotyczyła także kwestii osób i środowisk, 
które powinny mieć inicjatywę występowania z wnio-
skiem o przyznanie medalu. Senator Andrzej Kobiak 
zgłosił poprawkę dotyczącą poszerzenia katalogu 
wnioskodawców o grupę 10 posłów lub 5 senatorów. 
Poprawka nie uzyskała poparcia, bowiem ustawa za-
wiera delegację dla prezydenta Rzeczypospolitej do 
wydania rozporządzenia określającego tryb postępo-
wania w sprawach o nadanie medalu. Znajdują tu zasto-
sowanie przepisy ustawy o orderach i odznaczeniach. 
Tak więc medal nadaje prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa 
Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów 
centralnych oraz wojewodów.

Były głosy podczas posiedzenia komisji, że medal 
może się zdewaluować, bo miliony osób dzisiaj zasłu-
gują na taki medal, gdyż osiągają sukcesy w swoich 
dziedzinach itd. Mówiono, iż fakt, że ogromna licz-
ba osób prawdopodobnie ten medal otrzyma, może 
wpłynąć na to, że ten medal nie będzie miał takiego 
znaczenia. O to bym się nie lękał, ponieważ ci, którzy 
go otrzymają, będą indywidualnościami w swoich 
dziedzinach i każdy z nich na swój sposób będzie 
zasłużony dla Polski.

Kolejna sprawa. Była poprawka do ustawy – oso-
biście ją zgłosiłem; uzyskała poparcie – aby wydłużyć 
termin przyznawania medalu do roku 2022, w którym 
to roku odbędą się uroczystości stulecia przyłącze-
nia Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Przypomnę, że taka poprawka została zgłoszona tak-
że w drugim czytaniu w Sejmie, ale nie przeszła. 
Moim zdaniem ona nie została tam odpowiednio uza-
sadniona. Należy bowiem pamiętać o tym, że dopie-
ro po zwycięskim trzecim powstaniu śląskim część 
Górnego Śląska znalazła się w Rzeczypospolitej. 
Dlatego to bardzo ważne, aby prezydent mógł przy-
znawać ten medal w roku 2022, abyśmy cieszyli 
się obchodami niepodległości dłużej, zwłaszcza że 
w tym roku odbędą się liczne uroczystości na Śląsku 
związane z 100. rocznicą powrotu Śląska do macierzy.

Jest prawdą, że trzecie powstanie śląskie wybu-
chło w 1921 r., ale formalnie część Górnego Śląska 
została przyłączona do Polski dopiero rok później, 
mianowicie 15 czerwca 1922 r. komisja międzyso-
jusznicza wezwała Polskę i Niemcy do objęcia ich 
części spornego obszaru. 17 czerwca Katowice opu-
ścił garnizon francuski. 20 czerwca wojsko polskie 
wkroczyło na teren Śląska. I można mówić, że wła-
ściwie dopiero od tego dnia na Śląsku rozpoczęło się 
tworzenie polskiej administracji, rozpoczął się okres 
budowy polskiej administracji. Ale, co jeszcze ważne, 
akt tego symbolicznego gestu objęcia przez Polskę 
Górnego Śląska został podpisany w Katowicach do-
piero 16 lipca 1922 r.

się do lotu, choć przez niektórych członków komisji 
został zinterpretowany i zrozumiany tak, jakoby za-
siadł na gnieździe. Ale myślę, że nawet jeśli zasiadł 
na gnieździe, to i tak jakby po macierzyńsku objął te 
wszystkie dzielnice Polski, które w 1918 r. stanowi-
ły naszą macierz. Poza tym ważne jest, że Komisja 
Heraldyczna uznała wygląd medalu za całkowicie 
zgodny z zasadami tworzenia takich znaków.

Dodam jeszcze, że na odwrotnej, gładkiej stronie 
medalu są umieszczone wypukłe inicjały „RP”, czyli 
inicjały Rzeczypospolitej Polskiej, z datami „1918” 
i „2018”, ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dę-
biny z owocami, z przewiązką krzyżową u dołu. Te 
liście wawrzynu i dębiny z owocami symbolizują 
zasługi dla państwa polskiego.

Jak wspomniałem, medal będzie odznaczeniem 
o charakterze pamiątkowym nadawanym żyjącym 
obywatelom Polski w okresie trwania narodowych 
obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 
czyli w latach 2018–2021. Powstał specjalny komitet 
w związku z tymi obchodami. Medal będzie nada-
wany obywatelom – i tutaj znowu zacytuję ustawę 
– „osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nie-
nagannej służby publicznej – cywilnej lub wojsko-
wej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz 
przemian demokratycznych, aktywną działalność 
zawodową i społeczną, twórczość naukową, literac-
ką i artystyczną, przyczyniły się do odzyskania lub 
umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym w szczególności budowania wspólnoty oby-
watelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodo-
wej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia 
Rzeczypospolitej” itd.

Odznaczenie to będzie nadawane zarówno kom-
batantom, osobom działającym na rzecz przemian 
demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego 
pokolenia, np. sportowcom, którzy osiągają sukcesy, 
a także osobom, które mają sukcesy w obszarach na-
uki, gospodarki. Co ciekawe, ten medal będą mogli 
otrzymać również posłowie i senatorowie, co jest 
pewnym ewenementem, a także urzędnicy samorzą-
dowi, przedstawiciele organizacji pożytku publicz-
nego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, pracownicy 
różnych branż.

W tym kontekście wywiązała się w trakcie ob-
rad komisji dyskusja. Senatorowie opozycji zwrócili 
uwagę, że skoro wyróżnienie będzie nadawane przez 
prezydenta, no, wiadomej opcji politycznej, to czy 
nie będzie tak, że ten medal będzie, że tak powiem, 
dla swoich. Podkreślono jednocześnie, że nadawanie 
tego medalu będzie także testem, prawdziwym testem 
dla pana prezydenta, a chodzi o to, w jaki sposób 
i komu to odznaczenie będzie nadawane. Osobiście 
jestem przekonany, że medal nie będzie przyznawany 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Panie Senatorze, to jest medal pamiątkowy. Co 
prawda będzie on przyznawany według przepisów 
ustawy o orderach i odznaczeniach przez prezyden-
ta, ale będzie on nadawany wszystkim obywatelom 
polskim. Gdybyśmy wyłączyli z tego posłów i se-
natorów, znaczyłoby to, że nie jesteśmy członkami 
tego narodu.

(Senator Piotr Florek: Jeszcze raz proszę…)
Dlatego jest tutaj bardzo szeroka lista… Właściwie 

nie ma listy, tylko każdy obywatel może otrzymać ten 
medal, jeżeli zostanie to odpowiednio uzasadnione.

(Senator Piotr Florek: Jeszcze raz proszę…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, art. 7 mówi wyraźnie, cytuję 

panu: „w sprawach nieuregulowanych w ustawie – 
a te sprawy nie są w ustawie uregulowane – stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 16 października 1992 r. 
o orderach i odznaczeniach”. I tu nie ma żadnej możli-
wości i nie ma żadnej furtki, żeby można było posłom 
i senatorom te odznaczenia wręczać.

(Senator Robert Mamątow: Można.)
Jeżeli gdzieś to jest zapisane, to proszę… Bo ja 

złożę wniosek o to, żeby nie można było.
(Senator Robert Mamątow: Ale można.)
Do tej pory tak było, więc gdzie to jest zapisane…
(Senator Robert Mamątow: Teraz można!)
Powtarzam: gdzie jest zapisane, że można?
(Senator Robert Mamątow: A ci z Solidarności 

dostają.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Senatorze, proszę zapisać się do głosu.
Głos ma pan senator Ryszka. Proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Pan prezydent wyda odpowiednie rozporządzenie 
o przyznawaniu tego medalu, jednak, tak jak mówię, 
nie możemy sami siebie wykluczyć z otrzymywania 
tego pamiątkowego medalu. Jeśli chce pan zgłosić 

Ja nie zamierzam brać udziału w debacie, dlatego 
mówię o tym. Chciałbym zaapelować do pana prezy-
denta, do pana ministra, przedstawiciela Kancelarii 
Prezydenta, do państwa senatorów o przyjęcie tej 
poprawki, aby ten medal mógł być wręczany także 
w roku 2022, wręczany tym Ślązakom, którzy obec-
nie służą jednoczeniu Śląska z ojczyzną. Uważam, 
że – ponieważ niepodległość nie jest nam dana raz 
na zawsze, zważywszy na działania odśrodkowe na 
Śląsku, zwłaszcza Ruchu Autonomii Śląska – ten 
pamiątkowy medal nie tylko będzie jedną z form 
uczczenia jubileuszu stulecia niepodległości, ale też 
stanie się wyrazem wdzięczności za wkład w umac-
nianie państwa polskiego dla tych Polaków, którzy 
czują się Ślązakami i służą całym sercem i talentami 
naszej ojczyźnie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Kultury 
i Środków Przekazu rekomenduje – 1 senator wstrzy-
mał się od głosu – Wysokiej Izbie uchwalenie wraz 
z poprawką ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. Dziękuję za uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do pana se-
natora sprawozdawcy.

Zgłosił się najpierw pan senator Florek. Potem pan 
senator Jackowski, potem pan marszałek Borusewicz.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nie jestem członkiem komisji 

kultury, ale z tego, co przeczytałem, wynika, że 
medal będzie nadawany obywatelom polskim, nie 
organizacjom, tylko obywatelom polskim. I to, co 
pan powiedział, że medal będzie mógł być nadawany 
również posłom i senatorom, oczywiście bardzo mnie 
zaskoczyło. 

Chciałbym się dowiedzieć, w jakim punkcie usta-
wy jest zapisane, że ten medal mogą otrzymać posło-
wie i senatorowie. Art. 7 ustawy mówi, że w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy 
ustawy o orderach i odznaczeniach. Posłowie i sena-
torowie nie mogą otrzymywać odznaczeń w trakcie 
kadencji. Więc chciałbym się tutaj… W którym miej-
scu – próbuję w tej chwili znaleźć w ustawie zapis, 
który na to zezwala – jest to zapisane? Dziękuję.

(senator sprawozdawca C. Ryszka)
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(senator C. Ryszka) a czują się Ślązakami. Ja sam jestem Ślązakiem, choć 
oczywiście przede wszystkim Polakiem, ale na Śląsku 
to poczucie bycia Ślązakiem jest bardzo żywe. W róż-
nych referendach czy przy okazji głosowań prawie 
400 tysięcy osób deklaruje, że jest Ślązakami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, nie bardzo zrozu-

miałem: czy ta poprawka przeszła, czy nie przeszła?
(Senator Jan Maria Jackowski: Przeszła.)
Przeszła.
(Senator Czesław Ryszka: Tylko 1 senator wstrzy-

mał się od głosu.)
Rozumiem. A stanowisko przedstawicieli prezy-

denta było pozytywne, tak? Rozszerzające? Dobrze.
Jeżeli chodzi o odznaczenia, to jest taki zwyczaj, 

że nie przyznaje się odznaczeń aktualnym senatorom 
i posłom. Oczywiście jest to pewien zwyczaj, który 
funkcjonuje. Rozumiem, że ten prezydent może także 
ten zwyczaj po prostu zmienić.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale to jest medal, 

a nie odznaczenie.)
(Rozmowy na sali)

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, Panie Marszałku, było mówione 

już wielokrotnie, że senatorowie i posłowie otrzymu-
ją różne odznaczenia. Otrzymują Krzyż Wolności 
i Solidarności, otrzymują…

(Głos z sali: To nie jest typowe.)
(Senator Jan Rulewski: Ale to w ustawie jest wpi-

sane.)
(Głos z sali: Nie…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę po-

zwolić, żeby pan senator wyjaśnił.)
(Senator Robert Mamątow: No nie, kochani, 

sprawdźcie. Mogą…)
Myślę, że to pytanie możecie państwo zadać 

panu ministrowi. On wyjaśni, dlaczego Kancelaria 
Prezydenta obejmuje tym pamiątkowym medalem 
także posłów i senatorów. Myślę, że wielu z nas za-
sługuje na ten medal.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy podczas prac 

komisji nad tym projektem zasięgano opinii, bez-

poprawkę, żeby wykluczyć posłów i senatorów, to 
proszę bardzo.

(Senator Piotr Florek: Po raz kolejny się zgła-
szam.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze do…
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Jeszcze raz, tylko uzupełnię.
Panie Senatorze, jest zapisane, że prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej określi w drodze rozpo-
rządzenia… I dalej jest zapisane, co określi. I tam 
jest jasno, enumeratywnie wymienione, co określi. 
Nie może określić tego, o czym pan mówi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Mówił pan 

o tym w swoim sprawozdaniu, że złożył pan poprawkę 
poszerzającą czas możliwości wręczania tego medalu 
o rok 2022. 

Może niech pan przypomni, bo być może nie 
wszyscy w Wysokiej Izbie wiedzą, jakie było sta-
nowisko przedstawiciela wnioskodawcy, czyli pana 
ministra Kolarskiego, względem tej poprawki. Czy 
ono było pozytywne, czy negatywne? I jaki był wynik 
głosowania nad tą poprawką w trakcie prac komisji? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, pan minister Wojciech Kolarski 

poparł tę poprawkę, choć, tak jak powiedziałem, 
w Sejmie ona przepadła, ale była wówczas słabo uza-
sadniona. Co do wyniku głosowania – tylko 1 senator 
wstrzymał się od głosu. Tak że również senatorowie 
opozycji, poza tym jednym, który wstrzymał się od 
głosu, poparli i ustawę, i tę poprawkę.

Ja tylko jeszcze raz chcę powtórzyć, że główne 
uroczystości na Śląsku będą w roku 2022. Będzie to 
dla pana prezydenta wielka okazja do tego, żeby usza-
nować, uczcić, nagrodzić tym medalem Ślązaków, 
którzy współcześnie pracują dla dobra ojczyzny, 
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(senator J. Rulewski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Antoni Szymański:
Kilkudziesięciu senatorów zgłosiło wniosek do 

pana prezydenta o nadanie Orderu Orła Białego 
panu profesorowi Włodzimierzowi Fijałkowskiemu, 
a także znaczna grupa posłów, z rozmaitych kaden-
cji. I odpowiedź ze strony Kancelarii Prezydenta jest 
taka, że w zasadzie osobom, które zmarły, nie udziela 
się tego typu odznaczeń. A więc odpowiedź jest po-
dobna. Obawiam się… Widzę tutaj bardzo poważny 
problem i proszę Wysoką Izbę, a także pana ministra, 
o rozważenie tego, żeby osoby, które były wybitnie 
zaangażowane w działalność na rzecz niepodległości 
Polski, w rozmaitą działalność, to mogła być dzia-
łalność naukowa, artystyczna, społeczna… Chodzi 
o to, żeby również te osoby można było uhonorować, 
szczególnie w tym roku, i żeby akcent bardzo wy-
raźnie był na to położony. W tej chwili odpowiedź 
jest generalnie na nie, również jeżeli chodzi o ordery 
przyznawane aktualnie przez Kancelarię Prezydenta.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Połowę pytania odebrał mi, ale bardzo słusznie, 

pan senator Szymański. Chciałbym go wesprzeć; 
myślę, że po prostu powinniśmy wnieść tutaj taką 
poprawkę. Jednak moje pytanie idzie jeszcze nieco 
dalej. Mianowicie stroną przyznającą, jak rozumiem, 
ma być prezydent, prezes Rady Ministrów, ministro-
wie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie. 

Dlaczego została tutaj wykluczona możliwość 
działania oddolnego, samorządnego i społecznego 
czynnika, możliwość składania wniosków od tej stro-
ny i przekazywania propozycji odznaczenia różnych 
osób, zarówno żyjących, jak i nieżyjących? Jeżeli było 
to podnoszone, to jaka była motywacja tego wyklu-
czenia? Bo bez wątpienia szczególnie z perspektywy 
regionalnej ten czynnik społeczny wydaje mi się sza-
lenie ważny. Urzędy centralne…

(Głos z sali: To jest w ustawie…)
…niewątpliwie mają wiedzę na temat tego, komu 

warto taki medal przyznać, ale nie musi to być wie-
dza całkowita. Poza tym możliwość składania takich 
wniosków oznaczałaby, że taki obywatelski czynnik 
też włączałby się w obchody odzyskania niepodle-
głości.

pośrednio lub pośrednio, organizacji i stowarzyszeń 
kombatanckich? Bo oni byli przy tym obecni. I czy 
autor, inicjator tej ustawy, czyli pan prezydent, przed-
stawił takie opinie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Na posiedzeniu komisji nie było mowy o tym, ja-

kich opinii zasięgano, jedynie zacytowano nam opi-
nię Komisji Heraldycznej, która poparła wygląd tego 
medalu. Myślę, że pan minister odpowie na pytanie, 
z jakimi stowarzyszeniami czy grupami społecznymi 
konsultowano kwestię tego medalu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym zadać pytanie dotyczące art. 2. W tym 

artykule mówi się, że medal jest nadawany osobom 
żyjącym. To oznacza, że ta ustawa wyklucza ogromną 
rzeszę ludzi, którzy zasłużyli się dla niepodległości 
Polski swoją wybitną działalnością i których rodziny 
żyją, a także których rozmaite środowiska społeczne 
doskonale pamiętają z ich działalności, ale z tejże 
racji, że te osoby np. miesiąc temu odeszły, nie będą 
mogły być uhonorowane. 

Pytanie, dlaczego jest taka konstrukcja, że nie 
możemy uhonorować w związku ze stuleciem odzy-
skania niepodległości osób, które mają w to ogromny 
wkład dzięki swojej działalności, które wykonały taką 
pracę na rzecz odzyskania tej niepodległości?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, takie bardzo zasłużone osoby to 

są odznaczane krzyżami i orderami, odznaczeniami 
pana prezydenta, te osoby, które już odeszły. A tutaj 
przyjęto taki model, że ten medal jest tylko dla osób 
żyjących. Tak jak mówię, w przypadku zasłużonych 
osób, które nie żyją, można się starać o przyznanie 
im Krzyża Kawalerskiego czy Krzyża Zasługi itd.

(Senator Antoni Szymański: Czy mogę jeszcze 
o coś dopytać?)
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dent, a one się posłom i senatorom nie należą. To jest 
jednak medal pamiątkowy dla wszystkich obywate-
li polskich, którzy wnieśli jakiś szczególny wkład 
w umacnianie niepodległości.

(Senator Waldemar Bonkowski: Tamte też wszy-
scy…)

Ja tu nie widzę żadnych sprzeczności. 
Wykorzystujemy urząd prezydenta, który ma urzędni-
ków, i odpowiednie przepisy w ustawie o odznaczeniach 
i orderach, żeby wykonać tę ogromną procedurę wyko-
nania i po prostu przyznania tego medalu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 
może pomogę. 

Otóż ustawa o orderach i odznaczeniach mówi 
wyraźnie w art. 3, że tylko do Orderu Orła Białego, 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Zasługi sto-
suje się ten zakaz. To dotyczy nawet składania wnio-
sków, jeśli chodzi o posłów i senatorów.

(Głos z sali: Zgadza się.)
Inne ordery i odznaczenia nie są objęte takim za-

kazem, a więc posługiwanie się tą ustawą posiłkową 
na pewno nie będzie w żaden sposób negowało moż-
liwości otrzymania takiego odznaczenia przez posła 
lub senatora.

Ale mam inne pytanie do pana sprawozdawcy. 
Mianowicie dlaczego tego postanowienia o nadaniu 
medalu nie ogłasza się w „Monitorze Polskim”? To 
byłby ślad w historii, że po prostu coś takiego miało 
miejsce, tak jak w przypadku innych odznaczeń. Czy 
ich będzie aż tak dużo, czy będzie taka inflacja tych 
odznaczeń, że nie będzie można tego ogłosić?

(Głos z sali: Właśnie.)
Co jest po prostu przyczyną tego? Dlaczego się 

tego nie ogłasza?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji. 

Myślę, że jest to pytanie do pana ministra, do kance-
larii, która tę ustawę przygotowała.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, prezydent ma własną inicjatywę. 

I każdy może skierować do niego pismo, opatrzone 
odpowiednim uzasadnieniem, że chce, żeby ten medal 
został przyznany temu, a nie innemu Polakowi. Nie 
ma tutaj żadnych ograniczeń. Stowarzyszenia, grupy 
społeczne, wszyscy mogą do pana prezydenta napisać 
lub skierować to pismo do wojewody, do ministra, do 
premiera. A potem to już nabiera odpowiedniego toku 
urzędowego. Nasza poprawka – to znaczy nie nasza, 
tylko poprawka senatora Kobiaka – zmierzała do tego, 
żeby 10 posłów lub 5 senatorów miało również udział 
w przyznaniu tego medalu. Tak że to zostało tutaj… 
Ta poprawka nie uzyskała poparcia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Mam takie pytanie. Chciałbym powiedzieć, że 

tak jak w większości przypadków nie zgadzam się 
z totalną opozycją, tak w tym przypadku podzie-
lam tę wątpliwość, bo znam jedną sytuację, w której 
pewna organizacja zwróciła się do pana prezydenta 
o nadanie medalu. Czytałem taką odpowiedź: medal 
nie może być nadany osobie będącej czynnym par-
lamentarzystą; proszę się zwrócić ponownie, kiedy 
ta osoba nie będzie parlamentarzystą. Jak tę sprawę 
można by rozwiązać? Bo tutaj moi koledzy mówią, 
że medale solidarności… Medal solidarności nie jest 
medalem nadawanym przez pana prezydenta.

(Senator Robert Mamątow: A skąd!)
To jest zupełnie inna sprawa. O ile wiem, niektó-

rzy z totalnej opozycji otrzymują medale państwowe, 
ale głównie niemieckie odznaczenia otrzymują.

(Wesołość na sali)
A Polacy nie mogą ich dostać.
(Senator Jan Rulewski: A ja nie dostałem.)
Czy nastąpi po prostu zmiana tego rozporządze-

nia? Czy wyłączony zostanie ten zakaz nadawania 
medali i odznaczeń aktualnym, czynnym parlamen-
tarzystom? Bo to jest dyskryminujące.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Nie no, ustawa wyraźnie mówi, że odznaczenia… 

No, pośrednio jest tak, że odznaczenia nadaje prezy-
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Zadam 2 pytania, jeśli pan marszałek pozwoli.
Niewątpliwie udział w odzyskaniu niepodległości, 

bezpośrednio, pośrednio i w jeszcze innej sferze, ma 
Kościół, mają kościoły, mają też organizacje proko-
ścielne. Wiem, że sprawa nadawania tych odznaczeń, 
składania wniosków jest sprawą dość trudną, bo ist-
nieje rozdział między Kościołem a rządem, a tutaj 
daje się to prawo wyłącznie administracji państwo-
wej. Wobec tego jest pytanie: jak to będzie wyglądało 
w praktyce?

Ja w swojej działalności związanej z Solidarnością, 
gdy mam zamiar złożyć wniosek dotyczący kapłana 
czy też ludzi związanych bezpośrednio z Kościołem, 
zakonnic, zakonników, zawsze występuję z zapyta-
niem do władz Kościoła. Jak to będzie rozwiązane? 
Postać księdza Skorupki otwiera tę listę.

Drugie zagadnienie dotyczy preambuły. Otóż tu 
jest taka kryterialna ocena, a zatem rozróżnienie, 
i wskazuje się, kto może dostać ten medal, a więc ci 
bojownicy, którzy umacniali, bezpośrednio lub po-
średnio, którzy budowali tożsamość, ale jest też stwier-
dzenie „materialna pomyślność Rzeczypospolitej”. 
Przepraszam za pytanie, Panie Senatorze Ryszka, ale 
pan jest w tych sprawach obyty. Dobrze pan zrobił, 
że pan już marszałkowi Borusewiczowi przydzielił 
ten medal, ale mam pytanie: czy pan Balcerowicz 
w pańskim przekonaniu na takie odznaczenie zasłu-
guje, czy nie? Czy pan by złożył wniosek?

(Głos z sali: Złoży pan senator…)
(Senator Dorota Czudowska: Przecież pan prezy-

dent odznaczył…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Senatorze, proszę, według uznania.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję za to pytanie.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o sprawy Kościoła, 

to ja odpowiem na podstawie mojego doświadcze-
nia. W moim okręgu jest ksiądz proboszcz, który 
organizuje chyba od 29 lat, a nawet dłużej, obchody 
katyńskie. Na murach kościoła jest kilka pięknych 
tablic, jakieś płaskorzeźby związane ze zbrodnią ka-
tyńską. Ja wystąpiłem do prezydenta, jako senator 
wystąpiłem do prezydenta o odznaczenie tego księdza 
proboszcza krzyżem i on otrzymał Krzyż Kawalerski. 
Tak że nie ma problemu, żeby Kościół w tym uczest-

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
W art. 3 jest wyraźnie napisane, że medal nadaje 

prezydent Rzeczypospolitej Polski z własnej inicjaty-
wy lub… I tam są wymienione inne podmioty. Ja sobie 
nie przypominam, żeby przez ostatnich 8 lat któryś 
poseł czy senator w Polsce otrzymał medal czy ja-
kiekolwiek odznaczenie nadawane przez prezydenta.

Ale moje pytanie jest inne. Panie Senatorze, bo 
ja już teraz zaczynam mieć wątpliwości. Skoro jest 
taka sytuacja, że posłowie mogą to otrzymać, to kto 
będzie mógł wręczać te Medale Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości? Czy tu obowiązuje ustawa, czy może 
też nie obowiązuje? Kto w takim razie będzie mógł 
wręczać te medale? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Według przepisów ustawy o orderach i odznacze-

niach wręczać je będzie prezydent lub ci, na których 
sceduje on ten akt przekazania medali.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie…)
Chcę jeszcze podkreślić, że ten medal będzie 

nadawany czasowo, tylko w tych latach obchodów 
stulecia niepodległości Rzeczypospolitej, które zresz-
tą chciałbym wydłużyć do 2022 r., i koniec. Tak że 
jest to tylko medal pamiątkowy, czasowy. Dlatego 
ma on trochę inny charakter i niezupełnie pasuje do 
wszystkich przepisów, które są w ustawie o orderach 
i odznaczeniach nadawanych przez prezydenta.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
No, z żalem muszę stwierdzić, że mam różne od-

znaczenia, np. francuskie…
(Senator Czesław Ryszka: Dostanie pan marszałek 

medal. Nie warto…)
…ale niemieckiego nie mam.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy przyznawanie 

tego medalu będzie się wiązało ze sprawdzeniem w IPN?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Myślę, że jest to procedura, która jest przeprowa-

dzana przy nadawaniu każdego odznaczenia.
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(senator C. Ryszka) pośrednikami, czyli tymi, do których składamy wnio-
sek. Oni go potem opiniują i przesyłają dalej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Moje pytanie zadał w zasadzie pan senator 
Czerwiński, ale ja chciałbym nawiązać jeszcze do 
wypowiedzi pana senatora Florka.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To jest dys-
kusja.)

Panie Senatorze, ja znam kilkunastu obecnych po-
słów i senatorów, którzy dostali odznaczenie od pre-
zydenta, odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności. 
Ten krzyż nadaje prezydent na wniosek Instytutu 
Pamięci Narodowej. Tak to wygląda. Nie można mó-
wić, że żaden poseł nie dostał.

Senator Piotr Florek:
Muszę to sprostować, Panie Marszałku.
Mówi o tym zapis ustawowy. Oczywiście, jeżeli 

chodzi o medale, to jak najbardziej mogą być one 
wręczane posłom i senatorom. Jest to zapis ustawowy.

(Senator Robert Mamątow: Można panu tłuma-
czyć, ale to jest jak rzucanie grochem o ścianę.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chciałby coś uzupełnić w tej sprawie?
(Senator Czesław Ryszka: Nie.)
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
W art. 2 pkt 1 mówi się, że medal jest nadawany 

obywatelom polskim. A co z obywatelami, którzy 
posiadają podwójne, potrójne obywatelstwo? Czy oni 
będą wyeliminowani, czy nie? Jak ta sprawa wygląda? 
Czy ta kwestia była dyskutowana?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Nie dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu komisji, 

ale ktoś, kto ma kilka obywatelstw…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nieprawda, 

zadawałam takie pytanie.)
Pani pytała o Polonię.

niczył, żeby ksiądz otrzymał ten medal. Jest tylko 
kwestia uzasadnienia: komu i za co.

Obywatele polscy, ja myślę, że kapłani są obywa-
telami polskimi, chyba się pan z tym zgodzi…

(Głos z sali: Nie wszyscy.)
Jeśli chodzi o drugie pytanie, o materialną pomyśl-

ność Rzeczypospolitej, to myślę, że chodzi tu o ludzi, 
którzy mają jakieś zasługi dla polskiej gospodarki. 
Jeśli ktoś udowodni, że pan Balcerowicz gospodarczo 
przysłużył się Polsce, to na 100% otrzyma medal, tak 
myślę, ale to trzeba udowodnić.

(Senator Jan Rulewski: Ale trzeba udowodnić.)
Uzasadnić, przepraszam, uzasadnić, nie udowod-

nić. Ja bym się tego nie podjął. (Wesołość na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.
(Senator Jan Rulewski: Tu karę trzeba…)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja prowadziłem to posiedzenie komisji, Panie 

Senatorze, jak wiadomo, i na wiele pytań, które tam 
padały, pan oczywiście odpowiedział. Proszę tylko, 
żeby pan wyjaśnił, bo rozmawialiśmy o tym na po-
siedzeniu komisji, że jest ten punkt, który stanowi, 
że występują o to przedstawiciele najważniejszych 
instytucji rządowych, ministrowie, także wojewodo-
wie itd. I wtedy padło, jak pan wie, pytanie, czy to 
nie będzie zamknięcie takich możliwości dla innych 
organizacji i stowarzyszeń. 

Czy padła wtedy odpowiedź, że to jest zgodne 
z ustawą o przyznawaniu medali i że wszyscy mogą 
występować, a wojewoda jest tylko i wyłącznie osobą 
pośredniczącą w przekazywaniu? Tylko na to pyta-
nie proszę odpowiedzieć. Tylko na to pytanie proszę 
odpowiedzieć. To rozwieje pewne wątpliwości. Bo 
padały takie argumenty – ja widocznie mówię teraz 
jako sprawozdawca – że ten medal może stać się me-
dalem, który będzie służył tylko jednej opcji i będzie 
wręczany tzw. swoim. Takie pytania też padały na 
posiedzeniu komisji, Panie Senatorze. Tak czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Już pan sobie, Panie Przewodniczący, odpowie-

dział na to pytanie. Wojewodowie, premier, mini-
strowie i kierownicy urzędów centralnych są jakby 
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(senator C. Ryszka) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, medal nadaje prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub 
na wniosek prezesa Rady Ministrów, ministrów, 
kierowników urzędów centralnych oraz wojewo-
dów. Wojewoda jako ten, powiedziałbym, najniższy 
szczebel występuje do prezydenta o nadanie.

Pan powiedział, że wojewoda jest tylko pośredni-
kiem. Chciałbym, żeby pan jednoznacznie potwier-
dził, że jeżeli jakaś organizacja, ktokolwiek wystąpi 
do wojewody, to wojewoda przyjmie dokumenty 
i przekaże je do prezydenta. Moim zdaniem to jest 
nieprawda, dlatego że wojewoda musi sprawdzić do-
kumenty, napisać do tego swoją opinię i albo wystąpi, 
albo nie wystąpi o odznaczenie. Czyli nie jest po-
średnikiem i nie będzie tak, że każdy wniosek zło-
żony do wojewody będzie załatwiony pozytywnie. 
Chciałbym, żeby pan mi tylko potwierdził, czy jest 
pośrednikiem, czy nie jest pośrednikiem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dokładnie tak jest. Zgadzam się z tym, co pan 

powiedział. To pośrednictwo wojewody jest takie, że 
tak powiem, dosyć ważne, dlatego że może wniosek 
skierować dalej, ale nie musi, bo wojewoda np. po-
winien sprawdzić właśnie w IPN każdego obywatela, 
w przypadku którego wnosi się o przyznanie tego 
medalu. Tak że jest to pośrednictwo, ale związane 
właśnie z przepisami ustawy o odznaczeniach i or-
derach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-

zydenta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan 
minister Andrzej Dera, oraz podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, pan minister Wojciech 
Kolarski.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Zapraszam na mównicę.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie. Ja py-
tałam, dlaczego jest tu tylko obywatelstwo polskie.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
proszę w trybie regulaminowym.)

Odpowiadam. Ktoś, kto ma kilka obywatelstw, 
w tym polskie, na pewno jest obywatelem Polski. 
Inaczej musielibyśmy panią senator Anders wyklu-
czyć z grona obywateli Polski.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-
dawcy?

Pan senator Słoń i pan senator Florek.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy wie pan może, jak wygląda 

i za co jest przyznawany Medal Stulecia Odzyskania 
Niepodległości? Pytam o to, bo w jednym z serwi-
sów internetowych przeczytałem, że 2 dni temu pan 
prezydent wręczył Marcinowi Gortatowi taki wła-
śnie medal. Ten, o którym pan mówi, nazywa się 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a tamten 
– Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

(Rozmowy na sali)
Być może to jest pytanie do przedstawiciela 

Kancelarii Prezydenta, ale wydaje się, że coś jest tu-
taj na rzeczy.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Państwo 
Senatorowie, proszę umożliwić zadanie pytania.)

Grozi to pewną inflacją medali o bardzo zbliżonej 
nazwie, tym bardziej że tamten medal jest już wrę-
czany. Napisano o tym na jednym z portali interne-
towych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Panie Senatorze, nic o tym nie wiem. Nie wiem, 
że jest już wręczany jakiś medal. Ten medal jest nowy 
i dopiero po uchwaleniu ustawy przez Sejm – to jesz-
cze musi wrócić z poprawką do Sejmu – będzie on 
przyznawany.

(Senator Krzysztof Słoń: Powtórzę to pytanie panu 
ministrowi.)

To jest dobre pytanie.



131
63. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2018 r.

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

dzisiaj dyskutujemy. Uspokajam: nie. To był błąd 
ludzki, źle sformułowana informacja. To był pamiąt-
kowy medal, który został wręczony panu Marcinowi 
Gortatowi. Ten medal odnosi się do stulecia odzy-
skania niepodległości, ale oczywiście to nie jest to 
odznaczenie.

Uprzejmie proszę Wysoki Senat o przyjęcie usta-
wy bez poprawki. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan minister skończył? Tak.
Obecnie senatorowie…
(Rozmowy na sali)
Proszę łaskawie zaczekać chwilę, bo są pytania.
Senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
prezydenta związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Jako pierwszy zapisał się pan senator Rulewski. 
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Pan minister usłyszał już pierwsze pytanie, doty-
czące procesu opiniowania tej ustawy. Chodzi zwłasz-
cza o udział w tym organizacji niepodległościowych 
i kombatanckich.

Drugie pytanie dotyczyło tego, co ładnie rozwią-
zuje senator Ryszka… No, ale on jest ministrantem 
w kościele. Otóż nie ma miejsca w tej ustawie, ale 
przede wszystkim w ustawie o nadaniach, na wnio-
ski Kościoła, co jest zrozumiałe, bo Kościół w spra-
wach dotyczących kontaktów z władzą zachowuje 
olbrzymią autonomię, i słusznie, wynika to z zasady 
rozdziału… 

Zatem jest pytanie: gdzie znajdzie się takie ure-
gulowanie, gdy zaistnieje konieczność uhonorowania 
przedstawicieli kościołów za zmagania o odzyskanie 
niepodległości?

I trzecia sprawa, ja już o tym powiedziałem… 
Czy nie wydaje się panu… Co prawda jest to umiesz-
czone, Panie Ministrze, w preambule, jest rozbu-
dowane, ale… Chodzi o tę materialną pomyślność 
Rzeczypospolitej. Tak prawdę powiedziawszy, wszy-
scy, którzy pracowali w Polsce i przed wojną, i po woj-
nie, to umacniali tę materialną… Nawet bezrobotni… 
Tak się zdarzało, że musieli iść na bezrobocie, żeby 
tę pomyślność budować. Czy nie wydaje się panu, że 
jest to zbyt szeroka formuła?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Państwo!

To jest wyjątkowy rok i też to odznaczenie ma 
być wyjątkowe. To odznaczenie ma być wyjątkową 
pamiątką obchodów stulecia odzyskania niepodległo-
ści, a jednocześnie to odznaczenie pokazuje państwo-
wą ciągłość między II Rzecząpospolitą, państwem 
odrodzonym po 123 latach, a wolną Polską dzisiaj, 
w 2018 r. Stąd inicjatywa pana prezydenta nawią-
zująca do ustanowionego rozporządzeniem Rady 
Ministrów w 1928 r. medalu z okazji dziesięciolecia 
odzyskania niepodległości.

Procedowana dzisiaj ustawa jest ściśle związana 
z 2 aktami prawnymi – z ustawą o orderach i od-
znaczeniach z 1992 r. oraz z ustawą o narodowych 
obchodach stulecia odzyskania niepodległości 
z 2017 r. Mówię o tym dlatego, że ta wiedza służy 
wyjaśnieniu wielu wątpliwości, które tutaj się po-
jawiły. Myślę, że na tej podstawie możemy uzyskać 
odpowiedź na pytania, które państwo senatorowie 
zadawaliście.

A jednocześnie wspominam o tym dlatego, iż pan 
senator sprawozdawca, referując przebieg posiedzenia 
komisji senackiej, poinformował o złożonej i przy-
jętej poprawce do ustawy. Wyraziłem pozytywne 
stanowisko co do tej poprawki, wyraziłem w imieniu 
wnioskodawcy uznanie dla tej poprawki. I chciałbym 
teraz wyjaśnić, iż co do intencji nic się nie zmienia. 
Pan prezydent pragnie, podkreślając znaczenie roku 
1922 r. dla historii Polski, czyli momentu, kiedy Śląsk 
wrócił do macierzy, również na rok 2022 rozszerzyć 
możliwość wręczania pamiątkowego medalu z okazji 
stulecia odzyskania niepodległości. 

Niemniej jednak, ponieważ ta ustawa musi być, 
powiedziałbym, kompatybilna z ustawą o narodo-
wych obchodach stulecia odzyskania niepodległo-
ści, która określa ramy obchodów na lata 2017–2021, 
chciałbym prosić państwa senatorów o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawki, a jednocześnie zadeklarować, 
że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zło-
żony wniosek o znowelizowanie tych 2 ustaw. Tym 
samym unikniemy pewnego formalnego problemu, 
który wiązałby się z przyjęciem dzisiaj poprawki.

Zatem chciałbym za tę poprawkę podziękować, 
podkreślić, że inicjatywa prezydenta zmierza do tego, 
żeby 2022 r. był rokiem wręczania tych odznaczeń, 
a jednocześnie prosić o przyjęcie ustawy bez tej po-
prawki, ażeby można było dalej procedować i prowa-
dzić prace nad odznaczeniem.

Odniosę się do kilku pytań, zacznę od ostatnie-
go, pana… Pan senator pytał, czy medal wręczony 
znakomitemu koszykarzowi to medal, o którym 
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nie może zostać przyznane, został określony bardzo 
szeroko. Wynika to z przekonania, że niepodległość, 
nasza dzisiejsza niepodległość jest nie tyle efektem 
działań jednostek, ile że na wywalczenie niepodle-
głości, na budowanie wolnego państwa wpływ miały 
tysiące, setki tysięcy Polaków. I byłoby chyba nawet 
nietaktem, gdyby wnioskodawca, tj. osoby przygo-
towujące taki projekt szacowały, ile jest takich wy-
bitnych osób i ile pozytywnych wniosków powinno 
zostać przyjętych. A więc nie, takich szacunków nie 
ma. Ale z całą pewnością mówimy tutaj o bardzo 
dużej liczbie osób – co nie powinno być traktowane 
jako przygana.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie…)
Myślę, że jeśli popatrzy się na to właśnie z tej 

strony, czyli że mówimy o odznaczeniu, które jest 
częścią obchodów współtworzonych przez Polaków, 
to będzie widoczne, że również zakres, liczba osób, 
które zostaną tym odznaczeniem uhonorowane, ma 
bardzo istotne znaczenie wspólnototwórcze czy też 
państwowotwórcze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Chciałbym wrócić do mojego pytania dotyczącego 

kwestii przyznawania tego medalu również osobom 
nieżyjącym. Bo teraz np. Eugeniusz Kwiatkowski, 
twórca Gdyni, ale nie tylko, osoba wybitna, jeżeli 
chodzi o niepodległość Polski, nie mógłby takiego 
medalu uzyskać. A jestem przekonany, że społeczność 
Gdyni wystąpiłaby o taki medal do pana wojewody. 
Dlaczego takie osoby nie mogą go otrzymać zgodnie 
z ustawą? I czy jest pan otwarty na taką poprawkę 
– którą złożę – żeby z zapisu wykreślić słowo „ży-
jącym”? To otworzyłoby również możliwość przy-
znawania tego medalu takim osobom jak Eugeniusz 
Kwiatkowski, a to dla Gdyni, i nie tylko Gdyni, mia-
łoby ogromne znaczenie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:
Panie Senatorze, odpowiedź ma 2 aspekty. 

Pierwszy, formalny: to jest odznaczenie o charakterze 
pamiątkowym, a odznaczenia pamiątkowe są przy-
znawane osobom żyjącym. Sprawa druga: odznacze-
nia państwowe są przyznawane osobom nieżyjącym, 

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:

Panie Senatorze, ustawa była przygotowywana 
przez doświadczony zespół, który od 20 lat przygo-
towuje akty prawne w Kancelarii Prezydenta. Ten 
projekt nie był konsultowany z konkretnymi organi-
zacjami niepodległościowymi czy kombatanckimi, 
o której to kategorii pan wspominał.

To drugie pytanie dotyczyło, jeśli dobrze zrozu-
miałem…

(Senator Jan Rulewski: Kościoła, możliwości…)
Nie, nie. Medal jest wręczany osobom, nie insty-

tucjom, a zatem problem, który pan sygnalizuje, nie 
istnieje.

(Senator Jan Rulewski: Czy Kościół może wno-
sić…)

(Głos z sali: No nie może.)
Powtórzę. Ta ustawa w sensie systemowym jest 

spójna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ten pro-
blem, który pan sygnalizuje, Panie Senatorze, nie 
występuje w przypadku odznaczeń państwowych.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Kościół może wnosić, 
jak każdy.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz, ale proszę, 

żeby nie zabierał głosu przed… Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, rozmawialiśmy o tym na posiedze-

niu komisji, z mojej strony padło to pytanie. Ale chciał-
bym teraz, na sali, poprosić o to, by spróbować określić 
liczbę osób, które mogą być nagrodzone tym medalem. 
Bo jak patrzę po naszej sali, to myślę, że wszyscy wła-
ściwie… Czy w ogóle w ramach przygotowywania tego 
projektu była robiona jakakolwiek ocena co do tego, ile, 
tak mniej więcej, będzie rocznie przez te 3 lata wydawa-
nych takich medali pamiątkowych? Pytam, bo na pewno 
będą się o takie informacje dopominać obywatele. Czy 
w tej sytuacji macie jakieś wyliczenia dotyczące ceny? 
I kto za produkcję tych medali zapłaci?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:
Panie Senatorze, medal ma charakter odznaczenia 

pamiątkowego. Krąg osób, którym takie odznacze-
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(podsekretarz stanu W. Kolarski) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, tu zakrzyczano mnie, moje ko-
leżanki i moi koledzy…

Rzeczywiście jest tak, Panie Ministrze, że jeśli 
chodzi o to, za jakie lata, to przyjmujemy, już z po-
prawką, że to będą lata 2018–2022. 

Pytanie jest takie: jak długo będzie trwała akcja 
nadawania? Bo ona może trwać w sposób nieogra-
niczony lub może być ograniczona w taki sposób, że 
można będzie przyznawać tylko w trakcie uroczysto-
ści. Ale tego zapisu w ustawie nie ma.

(Senator Małgorzata Kopiczko: I nie będzie.)

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:
Panie Senatorze, ta sprawa jest precyzyjnie za-

pisana, że chodzi o zasługi za służbę w wolnej 
Rzeczypospolitej i lata 2018–2021… Czyli w ciągu 
tych 3 lat będzie przyznawane to odznaczenie za za-
sługi oddane wolnej Polsce w latach poprzednich czy 
obecnych.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje pan marszałek…)

Medal będzie wręczany w latach 2018–2021, jak 
to jest teraz zapisane w ustawie, a jak Sejm i Senat 
znowelizuje ustawę zgodnie z intencją pana prezy-
denta, to rok 2022 będzie włączony do tego okresu 
i będzie rokiem, w którym również będzie można…

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam. Racja po 
pańskiej stronie.)

…przyznawać te odznaczenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Tego medalu nie będą mogły otrzymywać osoby 

nieżyjące, jak rozumiem. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Wojciech Kolarski: Tak.)
To, Panie Ministrze, ja uważam, że to jest słuszna 

droga, że trzeba zawrócić z tej drogi, na którą wszedł 
poprzedni… prezydent Kaczyński, kiedy nadał Order 
Orła Białego ks. Brzósce, oczywiście obywatelskiemu 
powstańcowi powstania styczniowego. Ale gdzieś 
trzeba się zatrzymać. Jeżeli można nadać order nie-
żyjącemu bohaterowi z powstania styczniowego, to 
dlaczego nie nadać go bohaterowi z powstania listo-
padowego, dlaczego Orderu Orła Białego nie nadać 

ale nie należy traktować tej sytuacji, w której osoba 
nieżyjąca nie otrzymuje takiego odznaczenia, jako 
wyrazu jakiegoś despektu. Jest inna forma podkre-
ślenia zasług dla niepodległości tych osób, którym 
my dzisiaj zawdzięczamy wolność, a które wolności 
nie doczekały.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Tak, Panie Ministrze, pan słusznie tu zakreśla, że 
ten medal ma charakter pamiątkowy. Skoro tak, to 
jest pytanie: jak długo on będzie nadawany? O tym 
w ustawie się nie pisze. No, zwyczajem jest, że pre-
zydent czy…

(Głos z sali: To jest określone…)
(Głos z sali: Była mowa…)
(Senator Piotr Florek: Do 2021 r.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę państwa, pytania…
Odpowiada na pytanie pan minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:

Panie Senatorze, od razu odpowiadam. Jest tu wy-
raźny termin: 2021 r. To będzie od 2018 r., czyli od 
momentu uchwalenia, do 2021 r. I wracam do tego…

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, nie, ale mnie nie 
chodzi o to, za jakie lata…)

Nie, nie. Ja mówię o… Medal jako odznaczenie pa-
miątkowe ma być formą uczczenia obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości, które zostały określone 
ustawą o narodowych obchodach na lata 2017–2021. 
Wspomniałem tutaj o inicjatywie prezydenta, ażeby 
rok 2022 był również rokiem obchodów stulecia odzy-
skania niepodległości z racji stulecia przyłączenia… 
powrotu Górnego Śląska do macierzy. To będą ramy 
czasowe przyznawania Medalu Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam…)
Tak? Proszę.
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.
(Senator Piotr Florek: W świetle tej ustawy…)

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:

Panie Senatorze, jak powiedziałem, to wyjątkowy 
czas, wyjątkowe odznaczenie. Jednoznacznie pra-
gnę stwierdzić, że senatorowie oraz posłowie będą 
mogli otrzymywać Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dalszych zgłoszeń do zadawania pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Wojciech Kolarski: Dziękuję.)
(Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zapisał się pan senator Jackowski.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jestem, jestem.)
Jest obecny.
Bardzo proszę, udzielam głosu. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o uciszenie rozmów.
Pan senator Jackowski ma głos. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym powiedzieć, że z uznaniem przyj-

muję inicjatywę pana prezydenta o ustanowieniu 
tego rodzaju odznaczenia pamiątkowego. Ono jest 
ze wszech miar słuszne, a nawiązuje, o czym była 
już mowa w sprawozdaniu senatora sprawozdawcy 
i w wypowiedziach pana ministra, do medalu czy od-
znaczenia z roku 1928. Był to Medal Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony, aby uczcić 
osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do 
powstania niepodległego państwa polskiego. Jeżeli 
ktoś z państwa sięgnąłby chociażby do internetu 
i przeczytał listę osób, które zostały odznaczone 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, 
tym medalem ustanowionym w 1928 r… W pew-
nym sensie możemy powiedzieć, że była to elita spo-
łeczna, polityczna, kulturalna, religijna ówczesnej 
Rzeczypospolitej, ponieważ dostawały ten medal 
osoby, które bezpośrednio brały udział w walkach 
czy w budowaniu zrębów niepodległego państwa 
polskiego.

Mieszkowi I i pierwszemu biskupowi na ziemiach 
polskich?

(Senator Jan Rulewski: Wojciechowi.)
Pierwszy nie był Wojciech…
(Głos z sali: Jordan.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jordan.)
Jordan.
(Senator Piotr Florek: Pierwszy był z Poznania.)
Tak że ja chcę powiedzieć, że to dobrze… Trzeba 

to cofanie się do przeszłości jednak gdzieś zatrzymać.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: A pytanie, 

Panie Marszałku?)
Pytanie już zadałem. Pytałem, czy faktycznie ta 

ustawa nie przewiduje nadawania orderów…
(Senator Janina Sagatowska: Już pan minister 

powiedział.)
…osobom nieżyjącym. Usłyszałem odpowiedź: 

tak.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:

Panie Senatorze, Panie Marszałku, zapewniam, 
że zapis jest precyzyjny. Pamiątkowe odznaczenie 
będzie wręczane tylko osobom żyjącym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy jeszcze są pytania państwa senatorów?
Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, w sprawach nieuregulowanych 

w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 paź-
dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach. I jak 
jest to uregulowane – o tym przed chwilą była mowa 
– czy można nadać odznaczenie pośmiertnie, czy 
nie, to jest to uregulowane w ustawach. I co do tego 
nie ma żadnej wątpliwości. Moje pytanie dotyczy 
takiej kwestii. Tutaj są wątpliwości co do tego – bo 
w tej ustawie nie ma jasnego zapisu – komu można 
ten medal przyznać. Chciałbym uzyskać potwier-
dzenie od pana ministra, czy posłowie i senatorowie 
Rzeczypospolitej Polskiej będą w świetle tej ustawy 
mogli otrzymywać te medale. Do tej pory te pań-
stwowe medale nie były przyznawane posłom i se-
natorom, mogły być przyznawane wyjątkowo, tam, 
gdzie w ustawie było to zapisane. 

Pytanie: czy to jest taka wyjątkowa ustawa, na 
mocy której posłowie i senatorowie również będą 
odznaczani?
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(senator J.M. Jackowski) wię to jako osoba, która – jako przewodniczący Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy – w roku 2004 wrę-
czała powstańcom, jeszcze wówczas bardzo licznie 
żyjącym, setki odznaczeń. To była odznaka powstania 
warszawskiego, którą nadawała rada miasta stołecz-
nego.

I mimo że w hierarchii odznaczeń i orderów 
było to typowo pamiątkowe wyróżnienie, to było 
ono szczególnie cenione właśnie przez powstańców 
warszawskich. I naprawdę spotkania z tymi ludź-
mi były bardzo wzruszające. To było 14 lat temu, 
w sześćdziesiątą rocznicę powstania warszawskie-
go. Jak mówiłem, krąg osób był ogromny, duży, ale 
taki… Tutaj zachęcałbym – wiem, że kancelaria ma 
ogromne doświadczenie w tym zakresie, ma cały 
departament, który się tymi sprawami zajmuje – żeby 
właśnie w trakcie dalszych prac nad wdrażaniem tej 
ustawy ten element został uwzględniony. Może być 
to bardzo ważne wydarzenie w środowisku lokal-
nym czy na skalę ogólnopaństwową, czy regionalną. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Niewątpliwie medal ma jednak charakter po czę-

ści historyczny, bo dotyczy rzeczywistości, która się 
rozstrzygnęła w latach 1918–1922, choć swoje ważne 
ślady zostawiała wcześniej i potem.

Nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że 
– jak pan minister powiedział – ta inicjatywa pana 
prezydenta jest szczególna i wyjątkowa. Tę szczegól-
ność i wyjątkowość podkreśla to – ja się pomyliłem 
– co w ustawie jest zapisane, mianowicie to, że medal 
będzie wręczany tylko w ciągu 4 lat. Faktycznie to 
powinno być trochę dłużej, bo jeśli ktoś złoży wnio-
sek w końcówce 2022 r., to oczywiście przyznanie 
i wręczenie nastąpią trochę później, ale przecież to 
nie o aptece tu rozmawiamy. Rozmawiamy tu o po-
ważnym zagadnieniu, które… Wizja pana prezydenta 
to obejmuje, a zwłaszcza pracowników.

Ja chciałbym podkreślić, że sprawa niepodległo-
ści rozgrywała się wśród wielu Polaków o różnych 
poglądach, o różnych wizjach drogi do niepodległo-
ści. Tymczasem powołanie się pana prezydenta… 
i ustanowienie ścieżki przyznawania i wnioskowania 
jedynie w oparciu o administrację urzędniczą – bo 
nawet pan prezydent jest urzędnikiem – jest ograni-

Przy okazji tego medalu mamy do czynienia 
z okresem stulecia, więc z przyczyn, nazwijmy to, 
biologicznych nie ma możliwości uszanowania osób, 
które w latach 1918–1922 wykuwały naszą niepod-
ległość. Jednak jest to medal pamiątkowy, mający 
charakter wyróżnienia. Warto podkreślić, że pan 
prezydent jako wnioskodawca tego projektu usta-
wy przyjął zasadę stosowaną w przypadku innych 
odznaczeń państwowych, że jest krąg wnioskodaw-
ców, który może składać wniosek do pana prezydenta 
o przyznanie tego wyróżnienia. I w tym kręgu osób są 
wojewodowie, kierownicy urzędów centralnych, mi-
nistrowie poszczególnych resortów, ale sam prezydent 
może również, o czym była mowa, z własnej inicja-
tywy to wyróżnienie przyznawać. I wszelkie obawy, 
rozważania, cały ten wątek naszej dyskusji, czy to nie 
będzie selektywny – z powodów, nazwijmy to, poli-
tycznych – wybór kręgu osób, które będą wyróżnio-
ne tym medalem, w moim głębokim przekonaniu są 
nieuzasadnione z bardzo prostej przyczyny. Przecież 
różne organizacje społeczne, stowarzyszenia, funda-
cje, radni będą mogli za pośrednictwem wojewodów 
wnosić do pana prezydenta o uhonorowanie osób, 
które np. na szczeblu regionalnym czy na szczeblu 
bardzo lokalnym odegrały wybitną rolę w budowaniu 
państwa polskiego, szczególnie w ostatnim okresie. 
Tak więc to odznaczenie jest jak najbardziej uzasad-
nione merytorycznie i związane z obchodami stulecia 
odzyskania niepodległości.

Rozumiem tutaj obawy pana ministra i ubolewam 
nad tym, że ta kwestia od razu nie została uwzględ-
niona w trakcie prac legislacyjnych. Ta cezura roku 
1922… W tej chwili ze względów, nazwijmy to, kon-
stytucyjnych, prawnych nie jest możliwe przyjęcie 
poprawki, którą myśmy zgłaszali podczas posiedzenia 
komisji, przedłużając czas nadawania tego wyróż-
nienia do 2022 r. No, z ubolewaniem… Tzn. przyj-
mujemy to do wiadomości, ale oczekujemy szybkiej 
nowelizacji ustawy. Być może jakieś elementy, które 
pojawiły się w toku tej debaty senackiej, zostaną rów-
nież uwzględnione w nowelizacji.

I mój apel do pana ministra Kolarskiego, aby… 
No, właśnie wiem doskonale, że kancelaria ma tu-
taj ogromne doświadczenie – mówię o Kancelarii 
Prezydenta – ale chodzi o to, żeby nadać jakąś oprawę 
scenograficzną czy szczególną, scenariuszową przy-
znawaniu tego medalu, jak pan prezydent będzie go 
wręczał czy w imieniu pana prezydenta uprawniony 
krąg osób, czyli ministrowie, względnie wojewodo-
wie, aby stworzyć odpowiednią formułę i określić, 
jakby w rozporządzeniu, jak taka uroczystość po-
winna przebiegać.

Uszanowanie tego ma niesłychanie ważny walor 
obywatelski, dydaktyczny – tak to nazwijmy. A mó-
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(senator J. Rulewski) wy nie określa się tego i dlatego wnioskowanie ma 
oczywiście wyższą rangę.

Może pan minister powiedzieć mi – powiedział, że 
to dobrzy urzędnicy przygotowali – iż tu istnieje jakaś 
zbieżność z ustawą, która mówi o obecnej ścieżce 
wnioskowania bądź zgłaszania kandydatów. Ale jest 
precedens, który obejmuje właśnie posłów i senato-
rów, w ustawie o Krzyżu Wolności i Solidarności. 
Tam się tego nie zgłasza do wojewody, ale zgłasza się 
do właściwej instytucji, czyli do IPN, a IPN wniosku-
je. Czyli słusznie założono, że najbardziej kompetent-
ny w takich sprawach jest IPN, to IPN wnioskuje do 
prezydenta i wobec tego IPN ma też prawo wniosko-
wać w sprawie posłów i senatorów.

Zatem, Panie Ministrze, wsłuchując się w pański 
apel, jestem gotów ustąpić z tej poprawki pod warun-
kiem, że będzie przedstawione pańskie oświadczenie, 
że wnioski organizacji kombatanckich i niepodle-
głościowych będą rozpatrywane direkt, jak to mó-
wią Niemcy – którzy jednak nam za to nic nie płacą 
– bezpośrednio, bez tej zbędnej mitręgi biurokra-
tycznej, bez udziału wojewodów, ministrów, czasem 
dobrych, czasem złych… W ten sposób stworzymy 
wokół tych uroczystości otwarty, przyjazny klimat. 
Dziękuję Wysokiej Izbie za wysłuchanie, a na ręce 
pani marszałek składam poprawkę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Antoniego 

Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, którą 

poruszyłem w pytaniach zarówno do sprawozdawcy, 
jak i do pana ministra, czyli na kwestię możliwości 
nadawania tego honorowego odznaczenia również 
osobom, które zmarły i które dla niepodległości Polski 
dokonały czynów ogromnie znaczących. Chciałbym 
może na początku powiedzieć, że bardzo ważne jest 
dziękowanie ludziom za ich dobre czyny. Im jestem 
starszy, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że 
trzeba dziękować. A szczególnie trzeba dziękować 
tym, którzy są twórcami polskiej niepodległości. 
Dlatego to ograniczenie wyłącznie do osób żyjących 
jest ograniczeniem, które mnie nie przekonuje, bo ono 
oznacza, że takie osoby jak Eugeniusz Kwiatkowski, 
profesor Włodzimierz Fijałkowski, Irena Sendlerowa, 
Danuta Siedzikówna „Inka” i setki innych, w ten spo-
sób uhonorowane nie mogą być. Tu chodzi o ukłon 
wobec tych osób, ich rodzin, środowisk, z których 
pochodzą, ale również o pokazanie obecnie żyjącym, 
temu młodemu pokoleniu, że takie osoby były, co 

czeniem tej inicjatywy, ze szkodą dla samego pre-
zydenta. Przecież nie da się ukryć, że „nośnikami” 
tej niepodległości i tej pamięci są przede wszyst-
kim organizacje niepodległościowe i kombatanckie. 
Tymczasem w tę inicjatywę wpisano wyłącznie dro-
gę urzędniczą: to wojewoda, to ministrowie mogą 
przedstawiać wnioski. Medal może być również 
nadany z inicjatywy pan prezydenta. Uważam, że 
o ile rola prezydenta, najwyższego urzędnika, nie 
podlega kwestionowaniu, bo reprezentuje on ma-
jestat Rzeczypospolitej, o tyle oddanie inicjatywy 
w zakresie wnioskowania wyłącznie urzędnikom, 
czyli wojewodom, ministrom, jest jednak ograni-
czeniem tej inicjatywy. Dlatego moja poprawka, nie 
tylko moja, ale i innych kolegów, zmierza do tego, 
żeby właśnie w tych szczególnych okolicznościach, 
o których mówi pan minister Kolarski, przyznać 
to prawo również organizacjom kombatanckim 
i niepodległościowym. Argumentem jest właściwie 
wypowiedź pana ministra, który powiedział, że nie 
zasięgano opinii tych organizacji w tej sprawie. To 
jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa to sprawa, której nie da się zapisać 
w ustawie, ale jest ona rzeczywistością dnia codzien-
nego. Wokół polityki historycznej, zatem osiągnięć 
tych ludzi, którzy będą kandydatami do tego odzna-
czenia, do tego pamiątkowego medalu… To mają być 
nie tylko żołnierze, nie tylko uznawani przedstawi-
ciele środowisk, które miały swój udział bezpośredni 
i wymierny, ale też, jak powiedziałem w zadawanych 
pytaniach, mają to być ludzie, którzy budują kultu-
rową tożsamość, a to pojęcie trochę nieprecyzyjne. 
Mają to być także tacy, którzy materialną pomyśl-
ność Rzeczypospolitej budowali. Tu już jest dyskusja, 
do dziś się toczy dyskusja i bynajmniej nie ma ona 
charakteru polemicznego, wręcz ma charakter sądu 
bądź nawet nagonki, gdy się mówi, że ktoś zrujnował 
wspaniałą polską – czytaj: komunistyczną – gospodar-
kę, i są tacy, którzy mówią, że Polska Rzeczpospolita 
Ludowa odbudowała Polskę ze zniszczeń, czyli bu-
dowała pomyślność Rzeczypospolitej.

I żeby tego uniknąć, żeby nadać tej inicjatywie 
charakter obywatelski, ale również – o czym powie-
dział pan senator Jackowski przede mną – żeby nadać 
charakter uroczysty, pokazać, że to nie jest odznaka 
od władzy, ale jest to odznaka od społeczeństwa, bo 
to ono o to wnioskowało, a prezydent się do tego przy-
chylił, jak najbardziej wskazane jest, aby tę ustawę 
rozszerzyć o możliwość wnioskowania, a nie zgłasza-
nia… Bo czym innym jest zgłaszanie, a czym innym 
jest wnioskowanie, wnioskowanie jest aktem urzędo-
wym, zgłaszanie jest zaledwie inicjatywą. Przy czym 
w ramach wnioskowania trzeba poddać się reżimowi 
wnioskowania, zaś w wypadku zgłaszaniu inicjaty-
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(senator A. Szymański) Proszę państwa, ponieważ przed nami wybory, 
w przyszłym roku parlamentarne, następne będą 
w 2022 r… Pan minister powiedział, że będzie po-
prawka, zgłoszona przez Sejm, żeby wydłużyć wspo-
mniany okres do końca 2022 r. Tak więc nie tylko ta 
kadencja, ale również i następna kadencja skończą 
się jeszcze przed 31 grudnia 2020 r… I w związku 
z tym każdy, kto jest posłem dzisiaj, będzie mógł ten 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymać, 
jeżeli przez najbliższe 2 kadencje nie będzie posłem 
albo senatorem. 

W związku z tym zgłaszam poprawkę polegającą 
na dodaniu art. 2a w brzmieniu: „Medalu nie nadaje 
się posłom i senatorom”. Tam jest wyszczególnione, 
komu się nadaje. A nie nadaje się… Nie zaznaczyłem 
tutaj, że po zakończeniu kadencji można, bo to jest 
oczywiste. Tylko nie nadaje się posłom i senatorom. 
Czyli jak ktoś za rok nie będzie wybrany na posła czy 
senatora, to oczywiście taki medal może już otrzy-
mać. Jak w następnej kadencji nie będzie wybrany, 
to też będzie mógł otrzymać. Tak więc nie chcę tutaj 
zaznaczać, że można złożyć wniosek do prezydenta, 
ale wniosek tam poleży tak długo, aż przestanę być 
posłem lub senatorem i będę mógł ten medal otrzy-
mać. Ale to jest jednoznaczne, w skróconej wersji, 
z tym, że medalu nie nadaje się posłom i senatorom. 
I taki stosowny wniosek składam. Dziękuję bardzo.

Przepraszam, ale mały błąd tu jest… O, już.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, pani senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Żadnych poprawek zgłaszać nie będę, a te, które 

padły z obu stron, po tłumaczeniu ministra uważam 
za bezsensowne.

(Senator Jan Rulewski: Jak to?)
Ja tak uważam, tak będę głosować. A państwo 

mogą robić, co uważają, mamy wolność.
Wśród wielu ustaw, nad którymi procedujemy 

w Senacie, w Sejmie… Wiadomo, że towarzyszą 
im różne emocje, ze względów politycznych, me-
rytorycznych. Ale tę ustawę ja dzisiaj traktuję jako 
ustawę-święto, jako radość dla posłów i senatorów. 
Pewnie każdemu z nas w jakichś takich poruszających 
chwilach w życiu coś tam w uszach dźwięczy, albo 
jakiś werset z wiersza, albo jakaś piosenka. I mnie od 
rana w uszach dźwięczy ten szlagier, już bardzo przej-
mujący: „My mamy szczęście”. „My mamy szczęście, 
że w tym momencie żyć nam przyszło w kraju nad 
Wisłą. My mamy szczęście. Nasz kraj szczęśliwy, 

robiły, pokazanie ich historii, pokazanie, że można 
żyć nie tylko dla siebie i swoich najbliższych, ale 
i dla społeczności. Dlatego forma uhonorowania po-
przez przyznanie tego medalu takim osobom, które 
wymieniłem, i setkom innych… Stworzenie takiej 
możliwości wydaje mi się bardzo ważne.

Podam przykład tego, co się wydarzyło w Gdańsku 
w roku ubiegłym, ale będzie kontynuacja. Środowiska 
szkół społecznych stworzyły inicjatywę o nazwie 
„Twórcy Niepodległości”. Była to inicjatywa, która 
wtedy zakończyła się wielkim koncertem, wielkim 
wydarzeniem, w ramach którego o tych twórcach 
niepodległości mówiono. Zapytałem to młode po-
kolenie – to młodzi ludzie robili – dlaczego spośród 
tych twórców niepodległości wybrali wyłącznie oso-
by, które zmarły. Odpowiedź była następująca: bo 
oni całym dorosłym życiem zasłużyli na to, żeby 
podczas tego wyjątkowego wydarzenia, które było 
zorganizowane, zostali pokazani. My nie wiemy, jak 
zachowa się osoba w młodym wieku, która jednym 
czy drugim czynem zrobiła coś bardzo dobrego, ale 
potem, swoim dalszym życiem, sprzeniewierzyła się 
tej pięknej drodze… Może być różnie. Dla nich, dla 
tego młodego pokolenia przekonujące było to… Jako 
twórców niepodległości wybrali, zaproponowali oso-
by, które w całym dorosłym życiu robiły dobre rzeczy. 
Wśród tych osób byli m.in. wspomniani już przede 
mnie Danuta Siedzikówna „Inka”, Włodzimierz 
Fijałkowski, Eugeniusz Kwiatkowski. To też powinno 
być brane pod uwagę, ta intuicja młodego pokolenia, 
która pokazuje, że trzeba honorować osoby za cało-
kształt ich życia, a nie tylko za fragment, w którym… 
Potem pewne niezgodności mogą wystąpić. 

Tak że składam poprawkę, która skreśla jeden wy-
raz – „żyjącym”. Dzięki temu uwzględnione będą 
również osoby, które zmarły, a które dla niepodległo-
ści Polski miały ogromne znaczenie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja krótko. Przyłączając się do tych tez, które tu 

zostały wygłoszone, chciałbym zgłosić 1 poprawkę. 
Chciałbym zgłosić tę poprawkę po to, żeby nie było 
problemu wśród posłów i senatorów, żeby prezydent 
nie miał dylematu, jeżeli chodzi o nadawanie tych 
medali posłom i senatorom. Wiemy, jak ta sytuacja 
może wyglądać. Do tej pory był taki zwyczaj, że ta-
kich medali parlamentarzystom się nie przyznawało.
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(senator D. Czudowska) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 864, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 864 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Szanowni Goście! Wysoki 

Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawie o zmianie 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu społecznego.

Pan marszałek Senatu dnia 9 czerwca 2018 r. skie-
rował ustawę do komisji, która po jej rozpatrzeniu 
w dniu 3 lipca wnosi o uchwalenie załączonego pro-
jektu uchwały.

Rzadko kiedy, Wysoki Senacie, jest okazja do 
tego, żeby przedstawiać tak niebudzącą kontrowersji 
zmianę ustawy. Są to regulacje, które zostały wypra-
cowane w drodze dialogu i porozumienia. Jak pod-
kreśla Kancelaria Prezydenta, podstawy tego projektu 
były proponowane i zgłaszane przez przedstawicieli 
stron zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego, 
ale przyjęte zostały tylko te, które były zaakceptowa-
ne przez wszystkie strony.

Kiedy we wrześniu 2015 r. na podstawie ustawy 
z lipca tego roku została powołana do życia Rada 
Dialogu Społecznego, zastąpiła ona po 14 latach 
funkcjonowania Trójstronną Komisję do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych. Środowiska związkowe, 
środowiska pracodawców wiązały z tą ustawą bardzo 
wielkie nadzieje. Jak podkreślają strony zasiadające 
w radzie, te nadzieje wciąż są w radzie pokładane. 
Jest możliwość realizacji wszystkich planów, które 
poszczególni przedstawiciele stron wnoszą do rady.

W ustawie był zapis, że po 24 miesiącach strony 
przedstawią prezydentowi Rzeczypospolitej projekty 
zmian, które będą służyły poprawie funkcjonowania 
rady, zmian, które przyczynią się do wzmocnienia 
pozycji rady. Takie też propozycje zostały przedsta-
wione panu prezydentowi pod koniec 2017 r. Dziś 
będziemy debatować o tych właśnie propozycjach, 
które przedstawił pan prezydent, czyli o propozy-
cjach ustalonych przez przedstawicieli zasiadających 
w Radzie Dialogu Społecznego.

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych 
w ustawie należy zaliczyć: przyznanie radzie oraz 
stronie pracowników i pracodawców uprawnienia 
do opiniowania wieloletniego planu finansowego 
państwa, projektów strategii, projektów programów 
oraz projektów innych dokumentów rządowych do-
tyczących planowanych działań Rady Ministrów, 

piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach nie-
winni. Nasz kraj szczęśliwy”.

Tak wypadło, że pan prezydent to jest prezydent 
wybrany przez określoną opcję polityczną kraju. 
W demokratycznych wyborach.

(Senator Jan Rulewski: Przez naród.)
Ale my wszyscy mamy szczęście, i posłowie, i se-

natorowie opozycji, że sprawujemy mandat, którym 
nas obdarzono w demokratycznych wyborach, w tak 
pięknym czasie jak obchody stulecia niepodległości 
Polski, i że my na sugestię, na propozycję prezydenta 
możemy się tą radością dzielić ze społeczeństwem. 
I nie ma tutaj co wyszukiwać jakichś niuansów. 
Każdy z nas, kto zostanie do tego medalu zapropono-
wany, zgłoszony, może ten medal dostać. Ja już widzę 
w swoim środowisku osoby, które taki medal, choćby 
za to, że… Ja jestem politykiem, takim czynnym, od 
1997 r. i te osoby, już dzisiaj pomarszczone, zawsze 
będą dla mnie… Zawsze w moich oczach będą to te 
osoby, które na każdej uroczystości patriotycznej, na 
każdej uroczystej mszy świętej nic innego nie robią, 
tylko przychodzą z biało-czerwoną flagą. Oczywiście 
są też nieskazitelne w swojej pracy. To są porządni 
ludzie. Już mam w głowie listę osób, które zgłoszę 
do tego medalu.

Panie Ministrze, proszę podziękować panu pre-
zydentowi za ten medal. Nasz kraj jest szczęśliwy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Jan Żaryn, panowie 
senatorowie Jan Rulewski i Bogdan Borusewicz, pan 
senator Antoni Szymański i pan senator Piotr Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister pragnie ustosunkować się do 

przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Wojciech Kolarski: Nie.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Kultury i Środków 
Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego.
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(senator sprawozdawca K. Słoń) przez Sejm na sześćdziesiątym czwartym posiedze-
niu w dniu 15 czerwca br.

Podczas obrad komisji nie było zbyt rozległej dys-
kusji na ten temat – być może dlatego, że zmiany nie 
budzą kontrowersji. Był jedynie wniosek, złożony 
przeze mnie, o to, żeby przedstawiciele Kancelarii 
Prezydenta, jak również przedstawiciele rady dia-
logu rozważyli przyznanie wojewódzkim radom 
dialogu społecznego takich kompetencji, by te mo-
gły opiniować również dokumenty o charakterze 
strategiczno-finansowym na poziomie województw, 
skoro mają być współgospodarzami województwa. 
Chodziło również o to, żeby przewodniczący, któ-
rzy w danym momencie pełnią te funkcje, składali 
sprawozdania sejmikom województwa. To byłoby 
analogiczne rozwiązanie do tego, jakie jest przyjęte 
w ustawie i dotyczy tego, że przewodniczący rady 
dialogu społecznego składają takie sprawozdania 
Sejmowi i Senatowi. Ta uwaga została pozytywnie 
przyjęta przez przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. 
Mam nadzieję, że będzie w przyszłości uwzględniona. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, nie mogłem być na posiedzeniu 
komisji, a jestem ciekaw, które ze zmian postulowa-
nych przez związki zawodowe i przez pracodawców 
nie znalazły się w tym przedłożeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Nie była przekazana informacja o wnioskach 

przedstawicieli tych organów, o których wspomniał 
pan senator. Była informacja o tym, że środowiska 
przedstawiały propozycje zmian, ale w tym przedło-
żeniu znalazły się tylko te, co do których uzyskano 
szeroki konsensus wszystkich stron zasiadających 
w radzie dialogu. Z całą pewnością sugestie poszcze-
gólnych stron były przedstawiane panu prezydento-
wi, ale one, tak jak mówiłem, nie były prezentowane 
podczas posiedzenia komisji.

przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej 
członków; przyznanie radzie kompetencji do wystą-
pienia do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwie-
nie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji 
dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu; przyznanie 
stronie pracowników i stronie pracodawców upraw-
nienia do występowania do ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie 
interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego sto-
sowania przepisów prawa podatkowego; poszerzenie 
kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach 
plenarnych rady z głosem doradczym o głównego 
inspektora pracy; poszerzenie kręgu osób mogących 
brać udział w głosowaniu o przedstawicieli ministra 
właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych; umożliwienie stronie 
pracowników i stronie pracodawców podejmowania 
uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego; 
zobligowanie przewodniczącego rady do przedsta-
wiania corocznie Sejmowi i Senatowi sprawozdania 
z działalności rady w roku poprzednim oraz infor-
macji o działalności rady za okres swojej kadencji; 
wskazanie, że powołanie zespołu do prowadzenia 
branżowego dialogu społecznego będzie musiało 
być poprzedzone konsultacją z właściwym mini-
strem; doprecyzowanie kompetencji wojewódzkich 
rad dialogu społecznego, w tym w szczególności 
zasad zajmowania wspólnego stanowiska w okre-
ślonej sprawie lub wyrażania opinii; przeniesienie 
kompetencji do zawierania umowy z osobą z misją 
dobrej woli, określającej wynagrodzenia oraz zwrot 
poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania, 
z wojewody na marszałka województwa; doprecy-
zowanie składu wojewódzkich rad dialogu społecz-
nego i zasad funkcjonowania ich biur; określenie za-
sad podejmowania uchwał przez wojewódzkie rady 
dialogu społecznego oraz zapewnienie możliwości 
głosowania korespondencyjnego; zwiększenie limi-
tu wydatków na funkcjonowanie wojewódzkich rad 
dialogu społecznego. Na ten ostatni element pragnę 
zwrócić szczególną uwagę Wysokiego Senatu, gdyż 
ten wzrost planowanych środków na funkcjonowanie 
wojewódzkich rad dialogu społecznego jest znaczą-
cy, bo ponadczterokrotny. Dla przykładu powiem, 
że zgodnie z poprzednimi zapisami w 2019 r. na te 
16 wojewódzkich rad dialogu społecznego przewi-
dziane było niecałe 790 tysięcy zł. Ta nowelizacja 
daje możliwość przeznaczenia na funkcjonowanie 
tych 16 rad kwoty 3 milionów 273 tysięcy zł, a zatem 
jest to znaczący wzrost. On poprawi jakość funkcjo-
nowania i możliwości funkcjonowania wojewódzkich 
rad dialogu społecznego.

Wysoki Senacie, ustawa nie budzi zastrzeżeń 
o charakterze legislacyjnym. Została uchwalona 
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Czy przedstawiciel pana prezydenta i przedsta-
wiciel rządu pragną zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy i przedstawić swoje stanowisko? Panie 
Ministrze? A pan, Panie Ministrze? Nie.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Augustyn.)

Senator Augustyn, tak? Do ministra Kolarskiego?

Senator Mieczysław Augustyn:
Chciałbym zapytać przedstawiciela wnioskodaw-

ców, przedstawiciela pana prezydenta o te postulaty 
pracodawców i związków zawodowych, które nie 
znalazły się w projekcie ustawy.

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

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze, 

w czasie prac nad nowelizacją została przyjęta zasada, 
iż wszystkie zmiany będą wymagały osiągnięcia kon-
sensusu. Zatem wszystkie sprawy, które były wnoszo-
ne podczas prac, miały charakter bardziej opinii niż 
wniosków poszczególnych stron, a w sprawie przed-
stawionych propozycji porozumiały się wszystkie 
strony. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, 

ale…)
Tak, proszę.
Panie Ministrze, proszę zostać.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek, 

czy wobec tego mógłbym prosić pana ministra o od-
powiedź na piśmie, tak abym mógł poznać te postu-
laty, które nie zostały uwzględnione?)

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Wojciech Kolarski: Dobrze.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję bardzo.)
Dobrze. Dziękuję.
Proszę zostać, bo jeszcze jest pytanie,
Pan senator Jan Rulewski.

Wicemarszałek Maria Koc:

Senator Piotr Florek, proszę.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, chodzi mi o art. 50. W tym arty-

kule zostało zapisane tak jakby głosowanie korespon-
dencyjne, którego do tej pory nie było. 

Mam pytanie: czy państwo rozmawialiście o tym, 
dlaczego… Czy był jakiś problem, jeżeli chodzi o po-
siedzenia wojewódzkich rad dialogu społecznego, 
w związku z czym konieczne było wprowadzenie tego 
głosowania korespondencyjnego? Czy na posiedzeniu 
komisji było przedstawiane jakieś uzasadnienie tego 
głosowania korespondencyjnego? Dziękuję.

(Senator Krzysztof Słoń: Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowny Panie Senatorze, o tym aspekcie zmian 

w ustawie nie było mowy na posiedzeniu komisji. Jak 
pan senator zasugerował w pytaniu, prawdopodobnie 
chodzi o usprawnienie funkcjonowania wojewódz-
kich rad po to, żeby chociażby wykorzystać możli-
wości, jakie daje odniesienie się do pewnych kwestii 
w sposób korespondencyjny czy choćby obiegowy. 
Jest to przyjęte. Poza tym trzeba też uwzględnić, że 
ta propozycja z całą pewnością pojawiła się jako efekt 
głosów płynących do Rady Dialogu Społecznego 
z wojewódzkich rad dialogu społecznego, które mają 
za sobą przynajmniej po kilkadziesiąt posiedzeń. Na 
podstawie tych właśnie posiedzeń zostały wysnute 
takie wnioski i znalazły one swoje godne miejsce 
w proponowanych zmianach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez prezy-

denta.
Do prezentowania stanowiska prezydenta 

w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
pan minister Wojciech Kolarski, podsekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP, który jest dzisiaj 
z nami, a ze strony rządowej pan minister Stanisław 
Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.
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Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chyba nie jest żadnym nadużyciem to, że wy-

stępuję w debacie poświęconej Radzie Dialogu 
Społecznego, a faktycznie uczestnictwu w jej pra-
cach podmiotów, w tym związków zawodowych. 
Dodatkową przesłanką wystąpienia jest fakt, że oto 
podczas przeprowadzania reform w Polsce wprowa-
dzono m.in. zasady dialogu społecznego opartego na 
3 członach, czyli pracodawcach, związkach zawo-
dowych i rządzie. W gruncie rzeczy ta ustawa jest 
pochodną paktu o przedsiębiorstwie, który w tych 
słowach żyje jeszcze w nas wszystkich i wypełnia 
konstytucyjne zasady dialogu społecznego. Jak już 
wspomniałem, zadając pytanie, następuje ewolucja 
w związku ze zmianami w gospodarce i jej struktu-
rze, których nie było wówczas, w trakcie powstawania 
tych instytucji. Wobec tego słuszne i uzasadnione 
są działania ustawodawcze, w tym działania pana 
prezydenta, żeby ten dialog ożywić.

No, z przykrością muszę jednak stwierdzić, że 
filary tego dialogu nie rozwijają się w takim tem-
pie, jak zakładali inicjatorzy, czyli pan prezydent 
czy nawet rząd i pan minister Szwed, związkowiec. 
Liczba związkowców maleje. Związek, który miał 
tak istotne znaczenie w zakresie budowania pomyśl-
ności gospodarczej, właśnie w zakresie wyżywienia, 
czyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, niestety 
wykazuje pewien – grzecznie to ujmę – regres ilo-
ściowy.

Ale przecież to, że następuje regres ilościowy, 
może być wewnętrzną przyczyną braku dynamiki 
i mobilności ludzi, może być też odpowiedzią na te 
problemy, które występują, problemy o charakterze 
zawodowym, a w Polsce dominują jednak jeszcze 
małe gospodarstwa oparte na pracy własnej rolnika 
bądź jego rodziny. To są niemałe problemy, o czym 
często się dowiadujemy. No, prawie codziennie się 
dowiadujemy, choćby z powodu suszy, przy czym 
adresatem jest rząd bądź samorząd.

Zatem zdawałoby się, że w tych działaniach – 
pretensje kieruję również do siebie – moglibyśmy 
dokonać pewnego wyłomu, tak aby do tego dialogu 
zaprosić jednak przedstawicieli środowisk wiejskich, 
zwłaszcza tych, które żyją, jak powiedziałem, z pracy, 
z własnej pracy zarobkowej. Bo pozostali, jak rozu-
miem, są umieszczeni w grupie przedsiębiorców, wła-
ścicieli czy pracodawców. Nie ma chyba przeszkód, 

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, w czasie prac nad tą ustawą, 
którą państwo rozszerzają, co budzi poparcie wielu, 
jak pan powiedział, wszystkie strony dialogu się na 
to zgodziły. Pewno jedna strona się nie zgodziła, ta 
strona nieobecna. I moje pytanie tego właśnie doty-
czy. W Polsce o sytuacji gospodarczej, w tym rodzin 
pracowniczych lub rolniczych, decyduje także sektor 
gospodarki, rolnictwa. W tej radzie ani nie ma przed-
stawiciela w postaci samorządowca, a przynależność 
do samorządu rolniczego jest obowiązkowa, ani tym 
bardziej przedstawiciela związku zawodowego. Jest 
ogólnopolska organizacja, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych, są 
też ogólnopolskie organizacje kółek rolniczych i inne, 
ale w radzie dialogu ich nie ma, zatem nie można 
wysłuchać ich głosu. Ale odwrotnie jest w życiu spo-
łecznym, gdzie szeroko uczestniczą i wymownie, nie 
tylko w lokalach, nie tylko podczas negocjacji i kon-
sultacji. 

Czy zatem państwo rozważali możliwość zapro-
szenia ich do uczestnictwa w dialogu społecznym 
w Polsce?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:
Panie Senatorze, ustawa o Radzie Dialogu 

Społecznego została przyjęta w 2015 r., bo dotychcza-
sowa formuła dialogu społecznego uległa wyczerpa-
niu. Ta instytucja została określona, określono ramy 
jej funkcjonowania, a teraz na podstawie tej ustawy 
rozmawiamy o wnioskach z dotychczasowej pracy. Te 
wnioski zostały zawarte w ustawie, nad którą teraz 
debatujemy. W tej sprawie tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel prezydenta zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadanie przez pana senatora Mieczysława Augustyna.

Czy przedstawiciel rządu pragnie jeszcze zabrać 
głos? Panie Ministrze? Nie.

Czy są pytania do pana ministra jako przedstawi-
ciela rządu? Nie ma.
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(senator J. Rulewski) wyniki ich działań decydują o stanie dialogu społecz-
nego, zwłaszcza w sprawach, które nadal są zmorą 
gospodarki – mam tu na myśli umowy śmieciowe.

Jeśli jest tak, że samorząd jest pracodawcą, jest ge-
storem życia dla wielu rodzin pracowniczych, to jest 
oczywiste, że powinien w tej radzie dialogu uczestni-
czyć. Ale skoro nie ma przymusu organizowania się 
pracodawców w swoistą federację pracodawców, to 
moja propozycja jest taka, aby katalog obserwatorów 
uzupełnić o przedstawicieli samorządu terytorialne-
go. Ktoś by powiedział: jakich, skoro ich nie ma? Ale 
mamy instytucję komisji wspólnej rządu i samorządu. 
Tam samorządy na szczęście wyłoniły swoją repre-
zentację i uczestniczą w istotnych sprawach dotyczą-
cych służby publicznej. 

I moja poprawka zmierza właśnie nie tylko do 
tego, żeby obserwatorami w radzie dialogu byli 
przedstawiciele samorządów. Ona ukonkretnia, że 
będą to ci, których wyłoni komisja wspólna rządu 
i samorządu i których pan prezydent powoła do Rady 
Dialogu Społecznego. Myślę, że przez to ten dialog 
nie tylko się rozszerzy, lecz także zyska nowe war-
tości. Bo przecież się zdarza, że my, nawet my… Już 
nie mówię o rządach, które mają różne orientacje 
pro- lub antysamorządowe, bywa, że utrącają wiele 
uprawnień bądź przywilejów, bądź nawet warunków 
funkcjonowania samorządów. I dlatego ich głos, głos 
obserwatora, na pewno nie zaszkodzi funkcjono-
waniu dialogu, zwłaszcza jeśli chodzi o budżet. To 
w budżecie określamy chociażby warunki funkcjo-
nowania nauczycieli. Przypominam, że pracodaw-
cą dla nauczycieli teraz jest wyłącznie samorząd. 
600 tysięcy ludzi, zrzeszonych w związkach, którzy 
z samorządami… Nawet regulaminy pracy określają 
warunki reformy, restrukturyzacji, przenosin, mia-
nowania dyrektora, kierownika, kwestie dotyczące 
funduszu socjalnego, służby zdrowia, realizowania 
Karty Nauczyciela – jakże istotne zagadnienia, które 
jednak nie mają przełożenia w tym dialogu. A jeśli 
jego nie ma, to mamy wtedy dużo tego, tak się wyra-
żę, dialogu dzikiego w postaci różnego rodzaju akcji 
protestacyjnych. I kierując się tą wartością poszerze-
nia, zgłaszam poprawkę dotyczącą poszerzenia ka-
talogu obserwatorów o przedstawicieli samorządów.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu senatora Mieczysława 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie, żeby zapraszać ich do tej rady 
dialogu w sprawach, którymi żyje cała Polska. No, bu-
dżety rodzin zawierają w sobie wydatki na żywność 
w wysokości 28–32%, a ceny tej żywności i struktura 
gospodarki mają wpływ… Zwłaszcza że oni są też 
odbiorcami systemu ubezpieczeń społecznych pocho-
dzących z podatków wszystkich obywateli.

Tak że chciałbym mówić o wielkich nieobecnych. 
Pierwszym nieobecnym są oczywiście rolnicy in-
dywidualni, tylko że obecne przesłanki z ustawy 
o związkach zawodowych zamykają im do tego dro-
gę, bo żeby mogli w tym uczestniczyć w charakterze 
związku reprezentatywnego, musieliby spełnić 2 kry-
teria co najmniej. Pierwsze kryterium to powszech-
ność organizacji. Ten warunek jest spełniany. No, 
chyba że pan senator, były przewodniczący, zasłużony 
związkowiec, zaprzeczy temu. Drugie jest takie, że 
muszą się legitymować liczbą bodajże, jeśli dobrze 
pamiętam, 300 tysięcy członków. No, tego kryte-
rium nie spełniają. Uwaga, czym innym jest liczba 
300 tysięcy członków w odniesieniu do przemysłu, 
który zatrudnia ponad 5 czy 6 milionów ludzi – go-
spodarka zaś paręnaście milionów – a czym innym 
w odniesieniu do tych gospodarstw, których mamy 
przeszło 1 milion 200 tysięcy. A więc to kryterium, 
choć równe, jest jednak niesprawiedliwe. Zostawmy 
to do dalszych rozważań.

Problemem dnia dzisiejszego jest też niereprezen-
tatywność w Radzie Dialogu Społecznego innego 
pracodawcy, ewidentnie zauważalnego na co dzień, 
tj. samorządu terytorialnego. Można by powiedzieć: 
no cóż, powinni stanowić wspólną reprezentację 
rządową albo jako pracodawcy powinni być zrze-
szeni w instytucjach pracodawców samorządowych. 
Tylko na dziś takiej instytucji nie ma, nie ma zatem 
układów z pracownikami samorządowymi, bo nie 
ma reprezentacji pracodawców w samorządzie. Oni 
występują jako zatomizowana część i każdy samo-
rząd podpisuje umowy, układy zbiorowe w danej 
jednostce terytorialnej. Raz to jest 60 pracowników, 
a raz to są, tak jak w Warszawie, prawie 3 tysiące 
pracowników. W sumie jest to niedomaganie zasady 
dialogu, gdyż samorząd, który jest dzisiaj głównym 
pracodawcą i, o ile pamiętam, zatrudnia 300 tysięcy 
ludzi, oczywiście jest powszechny, działają w nim 
związki zawodowe, nie ma przełożenia w dialogu, 
zwłaszcza w radzie dialogu.

W tej ustawie – już przechodzę do konkluzji – bo-
dajże w art. 5 czy 3, ustawodawca słusznie przewiduje 
rozszerzenie rady dialogu o obserwatorów. Już wcze-
śniej to był bank, narodowy bank, a w tym przypadku 
będzie to Państwowa Inspekcja Pracy, istotny organ 
nadzoru i kontroli warunków pracy. Będą oni mieli 
status obserwatora, jest to istotne, bo ich działania, 
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(senator M. Augustyn) przez innych partnerów wobec siebie nawzajem, to 
też prawdopodobne, ale mnie interesuje akurat… To 
znaczy jedno i drugie mnie interesuje. Szkoda, że nie 
możemy na ten temat dyskutować, bo być może nie-
które z tych propozycji właśnie warte by były dialogu.

Proszę państwa, dzisiaj trudno się sprzeciwiać 
temu, co jest w ustawie, jako sprawom uzgodnionym, 
ale nie można zamykać oczu na to, że brakuje głosu 
Rady Dialogu Społecznego wobec tak wielu funda-
mentalnych kwestii i ustaw. No, jeśli nie ma nawet 
opinii partnerów społecznych, brakuje ich obecno-
ści podczas przeprowadzania ustaw przez parlament 
w ciągu kilku godzin, to jakże tu mówić o współ-
uczestnictwie partnerów społecznych w stanowie-
niu prawa i rzeczywistości społeczno-gospodarczej 
w Polsce. Jakże o tym mówić, kiedy i my jako ci 
mający mieć wpływ na kształtowanie prawa tutaj, 
w tej Izbie, wiele razy rozkładamy ręce, bo nie ma 
czasu na jakikolwiek dialog, na jakąkolwiek dyskusję. 
Dlatego nie dziwi mnie, kiedy na stronach partnerów 
społecznych widzę gorzkie słowa dotyczące funk-
cjonowania rady. Właśnie takie, że nie ma czasu na 
opinię, że nie ma czasu na ekspertyzy, że pomija się 
dyskusję w radzie na tematy fundamentalne, które 
powinny być tam spokojnie rozważane, negocjowane 
w nadziei znalezienia kompromisu. To jest rzeczywi-
stość, w której jesteśmy.

Ja pytałem kiedyś panią Henrykę Bochniarz, 
która jako ówczesna przewodnicząca rady była tu-
taj, o to, gdzie jest głos Rady Dialogu Społecznego 
w sprawie tak ważnej dla przedsiębiorców, tak ważnej 
dla pracowników, jak kształt polskiego sądownic-
twa, jak jego niezależność, jak kwestia Trybunału 
Konstytucyjnego. W końcu mają tam trafiać sprawy 
sporne, ważne dla funkcjonowania całych grup spo-
łecznych, kiedy na poszczególnych etapach ludzie 
próbują dochodzić swoich praw. To ma oczywiście 
ogromne znaczenie dla funkcjonowania biznesu, dla 
gospodarowania środkami unijnymi itd. W tym za-
kresie stawia się nam, jako krajowi, poważne zarzuty. 
I nie ma stanowiska Rady Dialogu Społecznego w tej 
sprawie. Nie ma stanowiska kluczowych partnerów 
społecznych w tej sprawie, w takich sprawach.

Prosiłbym, żebyście państwo mieli to w pamię-
ci. Można by odnieść wrażenie, że jest pięknie, że 
funkcjonuje rada, że dialog społeczny w Polsce 
się rozwija, ale byłoby to wrażenie pozorne, myl-
ne. Zgadzam się z uczestnikami dialogu w Radzie 
Dialogu Społecznego, którzy coraz częściej mówią 
i piszą na swoich oficjalnych stronach pod hasłem 
„ocena funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego”, 
że dialog ma bardzo często charakter jedynie pozorny 
i fasadowy. Ta ustawa w jakimś niewielkim stopniu, 
rozszerzając niektóre tematy, być może trochę to po-
prawi. Jednak jeżeli nie będzie woli dialogu, to żadne 
instytucjonalne ani prawne rozwiązania tej sytuacji 

Ta ustawa, która ma poprawić funkcjonowanie 
samej instytucji, czyli Rady Dialogu Społecznego, 
skłaniać nas powinna również do tego, żeby parę 
słów poświęcić kwestii dialogu społecznego w Polsce. 
Rada powinna służyć budowaniu infrastruktury tego 
dialogu, kanalizować go. Wydaje mi się, że trudno 
znaleźć miejsce, w którym dialog jest bardziej po-
trzebny niż w teraźniejszej Polsce, gdy Polacy tak 
bardzo są podzieleni w tylu kwestiach, w tylu bardzo 
konkretnych sprawach. I widać wyraźnie, że skoro 
jest ten podział, skoro jest on tak głęboki, to znaczy, 
że instytucje dialogu społecznego, a w jakiejś mierze 
także parlament, który powinien być miejscem dia-
logu, a nie tylko walki politycznej, funkcjonują źle. 
I te słowa tutaj, w naszej Izbie, w Senacie, powinny 
paść, bo to jest widoczne gołym okiem. Skoro przy-
bywa demonstracji i skoro przybywa strajków, skoro 
zrozpaczeni ludzie posuwają się do dramatycznych 
ruchów, odchodzą od pacjentów, a ktoś nawet przed 
pałacem kultury się podpala, to pokazuje to potrze-
bę rzetelnego dialogu i niestety nikłe rezultaty tego 
dialogu w tych strukturach, które są.

Proszę państwa, Rada Dialogu Społecznego ma 
obowiązek zdawać sprawę ze swego funkcjonowa-
nia. Niestety, nie mogłem być na tym posiedzeniu 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
kiedy to czyniono. Jednak całkiem niedawno byłem 
na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego i, ponie-
waż punkt, w związku z którym mnie zaproszono, 
dotyczący ustawy o pomocy osobom niesamodziel-
nym, był któryś z kolei, miałem okazję patrzeć, jak 
wyglądają te obrady. Proszę państwa, to było jednak 
zniechęcające nie tylko dla mnie, ale także dla uczest-
ników tego gremium, ponieważ okazało się, że w tej 
radzie dialogu ze względu na sztywne stanowisko 
rządu, nieupoważnienie ministra do jakiegokolwiek 
dialogu w tych kwestiach, które były tam poruszane, 
tak naprawdę, przynajmniej w tym czasie, kiedy ja 
tam byłem, nie dochodziło do żadnego uzgodnienia. 
I przedstawiciele pracodawców, i przedstawiciele 
związków zawodowych wyrażali swoje rozgorycze-
nie, a nawet wskazywali bezsens całego posiedzenia, 
bo jedyna odpowiedź ministra na pytanie, czy ma 
jakieś upoważnienie do jakiegokolwiek ustępstwa, 
jakiegokolwiek dialogu, brzmiała: nie. Obawiam się, 
że wchodzimy dokładnie na te same tory, które do-
prowadziły do kryzysu komisji trójstronnej, że znie-
cierpliwienie partnerów spowoduje kiedyś, a nawet, 
jak myślę, już wkrótce, sądząc po tym, co widziałem, 
że i od tego stołu oni wcześniej czy później odejdą. 
Dlatego, myśląc dzisiaj o tej ustawie, pytałem o te 
kwestie, które były podnoszone przez partnerów spo-
łecznych, a nie zostały uwzględnione, czyli zabloko-
wane przez rząd najprawdopodobniej, a być może 
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(senator M. Augustyn) nywalnym, powiedzmy, poziomie, ale przy prezesie 
Rady Ministrów. Ten postulat jest do dzisiaj aktualny 
i premierowi ostatnio też przekazywaliśmy, jako rol-
nicza Solidarność, że taka rada przy prezesie Rady 
Ministrów mogłaby powstać, jeżeliby pan prezes 
Rady Ministrów chciał, i na podstawie ustawy też 
moglibyśmy mieć taką radę. Ale dzisiaj nie ma na to 
szans, a wieś zostaje zostawiona.

Przypomnę, że w „zielonym miasteczku” zwra-
caliśmy uwagę na jedną z ważnych spraw: problemy 
wsi to nie jest tylko kwestia ministra rolnictwa, bo tu 
chodzi o prawie wszystkie działy gospodarki, które 
nas obejmują. Przecież sprawy zdrowia nie są u mini-
stra rolnictwa. Sprawy nauki też nie są u ministra rol-
nictwa, chociaż można powiedzieć, że częściowo tak, 
bo szkoły rolnicze częściowo są w dziale rolniczym. 
Ale przecież kształcenie na wsi ludzi związanych 
z miastem powinno mieć duże znaczenie.

I stąd ja już zwracałem się kiedyś do pana prezy-
denta o to, żeby zauważył taką możliwość i rolniczą 
Solidarność uwzględnił. Oczywiście mogę podzię-
kować tu panu prezydentowi za to, że nas doprasza 
do stolika, że pani minister, która zajmuje się spra-
wami rolnictwa, często zaprasza 2, 3 organizacje, 
kiedy sprawy wsi są poruszane. Ale to jest taki stolik, 
bym powiedział, organizowany w sytuacji, kiedy są 
poruszane problemy wsi, żeby wyrazić opinię panu 
prezydentowi. Myślę, że warto by, jak powiedział pan 
senator Rulewski, przy następnych nowelizacjach – ja 
dzisiaj nie będę jeszcze zgłaszał żadnych wniosków 
– zastanowić się, czy nie dołączyć przedstawicieli 
wsi do rady dialogu. Bo tych parametrów dzisiaj nie 
spełni żadna organizacja w Polsce, chyba że będziemy 
mówić o samorządzie, z którym wszyscy obligato-
ryjnie są związani, ale wtedy to nie są organizacje, 
to już jest samorząd. W związku z tym uważam, że 
– kieruję te słowa do pana ministra – pan prezydent 
w następnych rozwiązaniach, gdy miałby możliwości, 
powinien to zauważyć lub sam ewentualnie do swojej 
rady powołać przedstawicieli rolniczych.

Tak że dziękuję za te wszystkie działania, które 
pan prezydent podejmuje. Uważam, że w tej chwili 
ten dialog jest znacznie lepszy niż kiedyś, gdy pro-
testowaliśmy w „zielonym miasteczku”. I myślę, że 
w tym duchu, dobrym duchu w przyszłości będą to 
działania jeszcze lepsze i będzie zauważona też polska 
wieś. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan minister Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.

na pewno nie zmienią. To jest podstawowa sprawa: 
rozumieć, że dialog społeczny jest po to, żeby więk-
szość miała okazję słuchać i uwzględniać interesy 
innych grup, także będących w mniejszości.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

W innym przypadku jest to, robione pod auspicja-
mi demokratycznego państwa prawa, jedynie wywie-
ranie wpływu czy przemocowe stawianie na swoim 
zamiast prowadzenia dialogu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo. Czas 
minął.)

Apeluję o ten dialog.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Senator Jerzy Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Szanowni 

Państwo! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu, ale wywołał mnie pan 

senator Rulewski, gdyż padło tutaj stwierdzenie, że 
rolniczej Solidarności, jako ważnego związku, który 
wspólnie z Solidarnością pracowniczą był w okresie 
lat osiemdziesiątych znaczącą siłą… Po 1989 r. miał 
on ogromny wpływ na kształt, na funkcjonowanie 
państwa. Nie ukrywam, że dużo wysiłku, jako jedna 
i druga Solidarność, włożyliśmy w to, aby te zręby 
naszego państwa, które powstawały po 50-letnim pra-
wie, jak mówimy, zniewoleniu… w to, żeby jednak 
ten ustrój był taki, jakiego oczekiwaliśmy jako ruch 
Solidarności, który w roku 1980 powstawał.

Rzeczywiście sytuacja na wsi się zmienia, rze-
czywiście rolników jest coraz mniej i będzie coraz 
mniej, ale jak patrzymy na dział gospodarki, jakim 
jest rolnictwo, to widzimy, że jest on ogromny. Budżet 
państwa na to jest ogromnie duży, środki unijne są 
ogromnie duże, czyli ma on duże znaczenie. Niestety, 
muszę przyznać, że zostaliśmy scedowani tylko na 
ministra rolnictwa. Minister rolnictwa oczywiście 
powołał radę dialogu złożoną z przedstawicieli stu 
paru organizacji, która mu służy jako ciało konsulta-
cyjne. No, trudno, żeby stuparoosobowe przedstawi-
cielstwo, w którym jest po jednej osobie z organizacji, 
było jakoś reprezentatywne. My, gdy protestowali-
śmy w „zielonym miasteczku”, zgłaszaliśmy postu-
lat, mówiliśmy, że rolnicy chcą mieć radę dialogu 
społecznego. Skoro nie możemy być dopuszczeni do 
Rady Dialogu Społecznego, bo w tej ustawie są takie 
bariery postawione, to żeby pan premier powołał radę 
dialogu złożoną z rolniczych reprezentacji na porów-
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(senator K. Radziwiłł) racji innych stron, podejmować decyzje u siebie czy 
wyrażać opinie, to zwłaszcza w przypadku stron spo-
łecznych, formułować swoje oczekiwania, które… 
Przecież Rada Dialogu Społecznego nie zawiesza 
procesów konsultacyjnych, różnego rodzaju sposobów 
podejmowania decyzji itd., itd.

Jestem wdzięczny panu prezydentowi za przygo-
towanie tego projektu. Moim zdaniem ta nowelizacja 
ustawy jest dowodem właśnie na to, że dialog spo-
łeczny ma się dobrze, dlatego że w znacznej mierze 
jest to przygotowane w konsensusie wszystkich stron 
uczestniczących w Radzie Dialogu Społecznego. 
A już samo to jest dowodem na to, że można z, być 
może z ostrożnym, ale optymizmem patrzeć na dal-
sze dzieje nie tylko Rady Dialogu Społecznego, ale 
i dialogu społecznego w ogóle. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Jan Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu lub przedstawiciel pana 

prezydenta pragnie ustosunkować się do przedstawio-
nych wniosków? Tak.

Bardzo proszę, pan minister Stanisław Szwed.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję panu senatorowi Radziwiłłowi, 

bo właściwie wyręczył mnie co do odpowiedzi. Ale 
nie chciałbym, żeby pozostał taki fałszywy obraz, jaki 
przedstawił pan senator Augustyn, dotyczący dialogu 
w Polsce. Jakbym był złośliwy, to mógłbym przy-
wołać czasy, gdy w Polsce w ogóle nie było dialogu. 
M.in. dlatego powstała Rada Dialogu Społecznego.

Odniosę się tutaj do kwestii, które były poruszane. 
Pierwsze było pytanie z wnioskiem pana senatora 
Jana Rulewskiego.

My dzisiaj praktykujemy w ten sposób, że zgodnie 
z art. 22 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego na 
każde posiedzenie rady jest zapraszany przedstawiciel 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
tj. sekretarz związku powiatów, pan Marek Wójcik. 
On ma prawo zabierania głosu i zabiera głos. Nie 
jest formalnie wpisany… Ten temat był podnoszony 
w czasie dyskusji. Cały czas mówiliśmy – mówił też 
o tym pan minister Wojciech Kolarski – że w tej spra-
wie nie było konsensusu, nie było zgody na formalne 
wprowadzenie przedstawiciela. Strony uważały, że 
mają swoją reprezentację, jaką jest komisja wspólna 

Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Wysoka 
Izbo!

Do zabrania głosu w tej debacie skłonił mnie pan 
senator Augustyn, który mówił o swojej wizycie na 
posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. W przeci-
wieństwie do pana senatora byłem członkiem Rady 
Dialogu Społecznego przez ponad 2 lata i myślę, 
że moje doświadczenie w tym zakresie jest nieco 
większe, chociaż nie takie znowu ogromne. Mogę 
tylko potwierdzić to, że Rada Dialogu Społecznego 
to przedsięwzięcie bardzo trudne, co do tego nie ma 
żadnej wątpliwości. Strony, które się tam zbierają, 
bardzo często nie zgadzają się między sobą w każ-
dej z możliwych konfiguracji: rząd z pracodawcami 
versus pracownicy; rząd z pracownikami versus pra-
codawcy; pracownicy z pracodawcami versus rząd. 
I nie jest prawdą, że jest powszechna zgoda tej strony, 
nazwijmy to, społecznej Rady Dialogu Społecznego 
czy stron społecznych Rady Dialogu Społecznego, 
a przedstawiciele rządu są głusi na to, co tamte stro-
ny mówią. To jest nieprawdziwy obraz, tak nie jest. 
Myślę, że moje doświadczenie, również trudne do-
świadczenie, w prowadzeniu zespołu branżowego 
Rady Dialogu Społecznego w zakresie zdrowia też 
potwierdza, że jest bardzo dużo różnych sytuacji, 
które wcale nie są konfliktem między wszystkimi 
i przedstawicielami rządu. Myślę, że bardzo dużo 
różnego rodzaju kłopotów, które są związane z po-
strzeganiem Rady Dialogu Społecznego, również 
przez tych, którzy odwiedzają ją na jednym posie-
dzeniu, i takie złe wrażenie, że tam nie ma poro-
zumienia, wynika z tego, że jest oczekiwanie na to 
porozumienie. Rada Dialogu Społecznego nie jest 
radą porozumienia społecznego, tylko radą dialogu, 
a to jest troszkę co innego. Ja myślę, że tak naprawdę 
na tych posiedzeniach najważniejsze jest wzajemne 
słuchanie swoich racji. To nie jest miejsce, gdzie mają 
zapaść decyzje, gdzie mają być podpisane porozumie-
nia. Pewnie, byłoby idealnie, gdyby coś takiego było 
możliwe, ale myślę, że unikatową wartością Rady 
Dialogu Społecznego jest to, że strony, które w innych 
okolicznościach nie mogłyby się spotkać, mogą wobec 
siebie wprost wyrażać swoje oczekiwania, swoje po-
mysły, swoje opinie i odbywa się to w cywilizowany 
sposób. To jest, moim zdaniem, niezwykle istotne. 
Rada Dialogu Społecznego nie jest miejscem, gdzie 
powinno się podejmować decyzje. Od tego są inne 
organy państwa, które z mocy prawa są predestyno-
wane do tego, żeby przygotowywać i podejmować 
decyzje. Ale właśnie ta Rada Dialogu Społecznego – 
ja oceniam to miejsce jako dobre i ważne dla polskiej 
demokracji – ma przede wszystkim taką rolę, żeby 
szanować się wzajemnie i żeby słuchać się wzajem-
nie, a następnie wracać do siebie i, po wysłuchaniu 
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(sekretarz stanu S. Szwed) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę…
(Głos z sali: Pani Marszałek…)
Tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek, 

chciałbym skorzystać z prawa do repliki.)
Ale, Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Padło moje na-

zwisko.)
(Senator Janina Sagatowska: Nie ma takiego pra-

wa. W tej części nie można.)
Ale już kończymy ten punkt. To jest już zakoń-

czenie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Mam prawo do 

5-minutowej wypowiedzi.)
Panie Senatorze, proszę, ale bardzo krótko i z miej-

sca.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pan senator Radziwiłł i pan minister przywoływali 
mnie z imienia i nazwiska, więc chciałbym odnieść 
się do ich wypowiedzi.

Chciałbym państwu powiedzieć, że to, co mówi-
łem, odnosiło się nie tylko do sytuacji powszechnie 
nam znanych, gdzie bez żadnych opinii Rady Dialogu 
Społecznego dostajemy ustawę o fundamentalnym 
znaczeniu. Chyba nikt temu w tej Izbie nie zaprzeczy. 
I dlatego, jak czytam w jednej z tych opinii, władza 
„nie zwraca uwagi na głos partnerów społecznych, 
przyjmuje ważne rozwiązania bez opinii ekspertów, 
bez debaty publicznej”… Stąd apel o to, żeby unikać 
pozorowanego i fasadowego dialogu społecznego. To 
były cytaty ze stron internetowych oficjalnych part-
nerów Rady Dialogu Społecznego. Prosiłbym jednak, 
żeby brać to pod uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania. 

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o pomocy państwa 

rządu i samorządu, i że właśnie to ciało jest ciałem, 
w ramach którego powinny być poruszane sprawy 
znajdujące się na styku działań rządu i samorządu. 
Tu dzieje się to poprzez przedstawiciela, który jest 
dopraszany. Tak że ta kwestia została w ten sposób 
rozwiązana.

Jeśli chodzi o związki rolnicze, to oczywiście jest 
tak, jak mówił pan senator, że rada dialogu działa 
przy ministrze rolnictwa. Dokładnie 103 organizacje 
prowadzą ten dialog.

Powiem tak. Musimy wiedzieć, jaka jest rola i jaka 
ma być funkcja Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli 
mówimy, że są to przedstawiciele przedsiębiorców 
i zatrudnionych pracowników… Po zmianie ustawy 
będą do tego dokooptowani również ci, którzy są 
zatrudnieni np. na umowach cywilnoprawnych. W ta-
kim zakresie się poruszamy.

Przedstawiciele Solidarności mają Sekretariat 
Rolnictwa, który zajmuje się problematyką rolniczą. 
Taka reprezentacja jest też możliwa w ramach Rady 
Dialogu Społecznego, jeśli chodzi o zatrudnione oso-
by. Rozszerzanie… Oczywiście można przyjąć tu 
różne formuły. Myśmy powołali w naszym kraju Radę 
Dialogu Społecznego jako reprezentację pracodaw-
ców i pracowników, którzy są zrzeszeni w związkach 
zawodowych.

W ramach Rady Dialogu Społecznego dzia-
ła 11 zespołów problemowych. Na posiedzeniu 
zespołu był pan senator Augustyn. To nie było 
posiedzenie rady dialogu, tylko zespołu problemo-
wego, który dyskutuje. To jest to, o czym mówił 
pan senator Radziwiłł. Na posiedzeniu zespołu 
najczęściej prowadzona jest dyskusja nad róż-
nymi propozycjami. Tam nie zapadają decyzje. 
Zespół przygotowuje materiały na posiedzenie 
Rady Dialogu Społecznego. Później ewentualnie 
są podejmowane uchwały, bądź to uchwała strony 
społecznej, bądź, jeżeli jest konsensus, uchwała 
wszystkich stron.

Oprócz tego w Polsce jest 20 zespołów branżo-
wych, które prowadzą dialog na poziomie branżo-
wym. Taki zespół działał też przy Ministerstwie 
Zdrowia i prowadził dialog dotyczący służby zdro-
wia. Wiadomo, że to nie są kwestie łatwe. Taka jest 
rola rady.

Na posiedzeniu komisji zostało jednogłośnie 
przyjęte sprawozdanie Rady Dialogu Społecznego. 
Będzie to przedmiotem debaty. Pani przewodnicząca, 
pani minister Elżbieta Rafalska, która obecnie pełni 
funkcję przewodniczącej rady, zda relację z ostatnie-
go roku działania rady. Wiem, że debata jest prze-
widziana na wrzesień. Wtedy będą mogli państwo 
przedstawić te wszystkie uwagi, jeśli chodzi o całość 
funkcjonowania rady. Dziękuję bardzo.
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(wicemarszałek A. Bielan) dopłat do najemców nowych mieszkań, co zwiększy 
wolumen inwestycji mieszkaniowych. 

Dopłaty te będą przeznaczone dla najemców 
mieszkań wybudowanych lub podanych działaniom 
rewitalizacyjnym w ramach współpracy inwestorów 
z gminami. Grupę docelową stanowią w tym przy-
padku osoby, które borykają się z przejściowymi pro-
blemami z samodzielnym utrzymaniem mieszkania 
i spełniają inne warunki ustawowe. Dopłaty umoż-
liwią obniżenie wysokości czynszu płaconego bez-
pośrednio przez najemcę. Część czynszu ustalonego 
przez wynajmującego pokryje bowiem bezzwrotne 
wsparcie ze środków budżetu państwa. 

Wstępny nabór na najemców mieszkań objętych 
programem będzie prowadzony przez gminy w opar-
ciu o uwarunkowane lokalnie preferencje. Ostateczna 
decyzja o zawarciu umów najmu będzie jednak za-
leżała od inwestora. To on oceni, czy gospodarstwo 
domowe posiada zdolność do terminowego płacenia 
czynszu gwarantującego jego wypłacalność. Wnioski 
o dopłaty składane będą w urzędzie gminy. Wsparcie 
będzie przyznawane w drodze decyzji na 15 lat, ale 
co roku gospodarstwo domowe będzie podlegało we-
ryfikacji spełniania warunku dochodowego. Jeżeli 
chodzi o miesięczne dopłaty, to one będą uzależnione 
od przeciętnego kosztu budowy mieszkań na terenie 
danej gminy oraz tzw. powierzchni normatywnej, 
wyznaczanej przez liczbę osób w gospodarstwie do-
mowym.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydat-
ków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 
mieszkania stanowi inicjatywę legislacyjną rządu, 
ale w toku prac Sejmu w stosunku do tego pierwot-
nego przedłożenia Rady Ministrów wprowadzamy 
kilka ważnych modyfikacji, które uzyskały aprobatę 
rządu. I tak, skorygowano mechanizm określający 
sposób ustalenia wysokości dopłaty. W przypadku, 
gdy w ramach corocznej weryfikacji okaże się, że 
dochody gospodarstwa domowego najemcy są wyższe 
od ustawowych limitów dochodowych, najemca bę-
dzie mógł nadal otrzymywać dopłaty, ale w obniżonej 
wysokości. Będzie stosowana tzw. zasada złotówka za 
złotówkę. Pozbawienie dopłat wystąpi dopiero wtedy, 
gdy kwota przekroczenia będzie co najmniej równa 
dopłacie do czynszu lub niższa od niej o mniej niż 
25 zł. Przyjęto bowiem, że miesięczna dopłata nie 
powinna być niższa niż 25 zł.

Umożliwiono ubieganie się o dopłaty najemcom, 
którzy zasiedlili nowo wybudowane mieszkanie 
w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie 
ustawy. Dopłatami będą mogli być zatem objęci lo-
katorzy mieszkań powstałych we współpracy z gmi-
nami, które jako pierwsze przystąpiły do nowych 
lub istotnie zmodyfikowanych przez rząd programów 
społecznego budownictwa czynszowego oraz pilo-
tażu kulminacyjnej części pakietu „Mieszkanie +”. 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierw-
szych latach najmu mieszkania. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 898, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 898 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Infrastruktury, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(Głos z sali: Był i nie ma.)
(Senator Władysław Komarnicki: Nie ma senatora. 

Panie Marszałku, nie ma senatora.)
Być może pan senator zrezygnował…
(Senator Władysław Komarnicki: Całkowicie. To 

by było nieźle.)
Jest pan senator. Zapraszamy na mównicę.
(Senator Wiesław Dobkowski: Widziałem wszyst-

ko, co się działo.)
(Senator Władysław Komarnicki: Pan marszałek 

się martwił o pana senatora.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury.

Komisja Samorządu Tery tor ialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury w dniu 9 lipca rozpatrywały ustawę 
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków miesz-
kaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, 
druk nr 898. Ustawa ta została uchwalona przez 
Sejm w dniu 5 lipca 2018 r. i jest jedną z kluczo-
wych inicjatyw legislacyjnych rządu realizujących 
priorytetowy Narodowy Program Mieszkaniowy. 
Uzupełnia ona w tym względzie pozostałe instru-
menty pakietu „Mieszkanie +”, służące poprawie 
dostępności mieszkań w Polsce.

Komisje pozytywnie rozpatrzyły ustawę, przy 
czym dla efektywnej realizacji ważnego społecznie 
programu proponują wprowadzenie do ustawy kilku 
poprawek merytorycznych i legislacyjnych. Zostaną 
one przedstawione w dalszej części mojego wystą-
pienia.

Ustawa wprowadza program dopłat do czynszu 
„Mieszkanie na start”, który ma 2 cele. Po pierwsze, 
społeczny, polegający na kierowaniu bezzwrotnej po-
mocy finansowej do osób o dochodach utrudniających 
samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, 
a po drugie, inwestycyjny, polegający na adresowaniu 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) maniu mieszkania. Zwiększy ponadto efektywność 
instrumentów wsparcia, umożliwiając np. zamianę 
mieszkań między najemcami. Ograniczenie w tym 
kontekście maksymalnego okresu zastosowania do-
płat w odniesieniu do danego mieszkania zagwaran-
tuje przy tym stabilność i przewidywalność syste-
mu dopłat pod względem finansowania ze środków 
publicznych. Skutkiem wydłużenia okresu uzyski-
wania dopłat do czynszu jest odpowiednio dłuższy 
horyzont uwolnienia środków pod nowe świadczenia 
w związku z zakończeniem się okresu pobierania 
dopłat przez beneficjenta programu. Co do zasady 
będzie to 15 lat. Z tego względu uzasadnione było, 
aby maksymalny poziom finansowania programu 
po 2029 r. wzrastał ze stałego poziomu maksymal-
nie 2,2 miliarda zł do maksymalnie 3,2 miliarda zł 
w roku 2034.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w dniu 9 lipca 
br. na wspólnym posiedzeniu Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisja Infrastruktury pozytywnie oceniły ustawę, 
proponując wprowadzenie 6 poprawek o charakterze 
merytorycznym i legislacyjnym.

Pierwsza poprawka, do art. 2 pkt 7, ma na celu 
usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 
pojęcia lokalu mieszkalnego, związanych z niepeł-
ną składniowo definicją zawartą w ustawie, na co 
zwracał uwagę również legislator. W proponowanym 
brzmieniu zgodnie z intencją projektodawcy lokalem 
mieszkalnym jest samodzielny lokal mieszkalny w ro-
zumieniu ustawy o własności lokali, znajdujący się 
w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej 
2 lokale, lub w domu jednorodzinnym.

Druga poprawka. To jest grupa poprawek, a ce-
lem tej grupy poprawek dotyczących zamiany pojęcia 
„lokal mieszkalny”, związanego z prawem do dopłat, 
na pojęcie „mieszkanie” jest z kolei usunięcie wątpli-
wości interpretacyjnych i konsekwentne stosowanie 
pojęcia „mieszkanie”. Dokonanie takiej zmiany pro-
ponuje się w kilku artykułach, które wymagają takiej 
zmiany – nie będę ich tu wymieniał.

Trzecia poprawka, do art. 7 pkt 2 lit. b, ma na 
celu wykluczenie wątpliwości interpretacyjnych do-
tyczących jednego z parametrów branych pod uwagę 
przez wynajmującego przy ocenie zdolności czyn-
szowej przyszłego najemcy. Jednocześnie wskazuje, 
że możliwe jest pokrywanie z wymierzonej kaucji 
należności związanych z umową najmu również na 
etapie trwania tej umowy, a nie dopiero w dniu opróż-
nienia lokalu. Jest to przesądzenie komplementarne 
do zmian wprowadzanych w zakresie kaucji w ra-
mach umowy najmu instytucjonalnego przez tzw. 
specustawę mieszkaniową.

I czwarta poprawka, do art. 14 ust. 3 pkt 1 i do 
art. 15. Celem tej poprawki jest umożliwienie złoże-
nia wniosku o dopłatę już na etapie zawarcia umowy 

Zapewnia to równe traktowanie najemców nowych 
mieszkań budowanych w ramach prowadzonego od 
2016 r. pakietu zmian aktywizujących budownictwo 
mieszkań na wynajem.

Zwiększono również elastyczność nowych rozwią-
zań, m.in. w kontekście możliwości uwzględnienia 
lokalnych uwarunkowań w realizacji programu przez 
gminy. Nabór najemców mieszkań będzie prowadzo-
ny z wykorzystaniem tzw. kryteriów pierwszeństwa. 
W tym zakresie dopuszczona została możliwość okre-
ślenia przez gminy, oprócz kryteriów pierwszeństwa 
wybranych z katalogu ustawowego, również kryte-
riów niewskazanych w ustawie, ale umotywowanych 
lokalną sytuacją mieszkaniową. Doprecyzowaniu ule-
ga ponadto możliwość zawierania przez inwestorów 
umów z gminami na etapie późniejszym niż przygo-
towanie do realizacji inwestycji.

Jednym z ważnych obszarów objętych systemem 
dopłat będą mieszkania nowo budowane w ramach 
programu społecznego budownictwa czynszowego, 
w szczególności nowe inwestycje TBS, już obec-
nie w przypadku preferencyjnych kredytów Banku 
Gospodarstwa Krajowego wspomagające, wykonu-
jące… we współpracy z gminą. Mając to na uwadze, 
Sejm przyjął zmiany w ustawie z dnia 26 paździer-
nika 1995 r. o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego. Zwiększają one możliwość 
uzyskania nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego 
w zasobach tzw. TBS. Wprowadzają bowiem możli-
wość uzupełnienia brakujących środków na sfinan-
sowanie nowej inwestycji poprzez zaangażowanie 
w inwestycję środków funduszu inwestycyjnego za-
mkniętego. Wkład funduszu będzie dla TBS opcją 
zastępującą wymagany wkład przyszłego lokatora, 
współfinansowanie przez najemcę kosztów inwestycji 
w formie tzw. partycypacji własnej. Zmiana stanowi 
w tym względzie odpowiedź na problem rodzin, które 
nie posiadają zgromadzonych środków na wkład par-
tycypacyjny oraz dostępnej oferty pozwalającej sfi-
nansować wkład własny w oparciu o kredyt. Będące 
w takiej sytuacji dochodowo-majątkowej gospodar-
stwa domowe ubiegające się o najem mieszkania 
w TBS są jedną z kluczowych grup, do których jest 
adresowany program dopłat do czynszu.

Ostatnią grupą zmian merytorycznych wprowa-
dzonych na etapie prac sejmowych było wydłuże-
nie maksymalnego okresu stosowania dopłat z 9 do 
15 lat oraz dopuszczenie możliwości stosowania do-
płat wobec kolejnych najemców mieszkania w okre-
sie 20 lat po zakończeniu inwestycji mieszkaniowej. 
W pierwotnej wersji sejmowej nie było tego zapisu… 
W pierwotnej wersji rządowego projektu tego nie 
było, to właśnie w Sejmie wprowadzono tę zmianę. 
Zapewni ona najemcom większą stabilność w utrzy-



149
63. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2018 r.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Pan senator bardzo kompe-
tentnie to wyjaśnił.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, zapraszamy do mównicy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, korzystając z tego, że pan jest 

na posiedzeniu, mam krótkie pytanie. No, ta ustawa 
nie budzi kontrowersji, to o tej następnej dopiero bę-
dziemy dyskutować. 

Czy pan by mógł tak krótko, w przeciągu 5 minut, 
przedstawić nam kwintesencję tej ustawy? Pan sena-
tor dosyć obszernie to omówił, wręcz bardzo szeroko, 
ale chcielibyśmy wszyscy zrozumieć, o co właściwie 
chodzi. Przede wszystkim mam pytanie – jedno krót-
kie pytanie i więcej nie będę pytał. 

Jakie warunki będzie musiał spełnić najemca, aby 
otrzymać dopłatę? Było to szeroko omawiane, tak że 
te najważniejsze proszę podać. 

W jaki sposób będzie ustalana wysokość dopłat? 
O, to też jest ważne. Czy to będą równe dopłaty, czy 
w jakiś sposób… I od kogo będzie zależała ta osta-
teczna decyzja o zawarciu umowy najmu?

(Wicemarszałek Adam Bielan: To były 3 pytania.)
Więcej pytań nie będzie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W kilku zdaniach powiem o samej ustawie. 

Potrzebujemy instrumentu, który będzie spełniał 2 
założenia stojące za naszą polityką mieszkaniową, za 
programem „Mieszkanie +”. Najważniejszy jest cel 
społeczny – pomoc dla tych, którzy dzisiaj takiej po-
mocy nie otrzymują ze strony państwa. To jest ta gru-
pa osób, która z jednej strony nie spełnia kryteriów 

zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, czyli po 
zawarciu tzw. umowy rezerwacyjnej. Ta poprawka 
pozwoli na skorzystanie z dopłat już w kontekście 
pierwszego czynszu wymaganego przez wynajmu-
jącego w związku z najmem mieszkania. A w przy-
padku wersji rządowej po prostu nie można byłoby 
wtedy skorzystać z pierwszej dopłaty.

Poprawka piąta, do art. 14 ust. 3 pkt 8 i do art. 18. 
Te zmiany są związane z decyzją Sejmu o wprowa-
dzeniu możliwości uzyskiwania dopłat przez kolej-
nych najemców mieszkania. W związku z tym prze-
sądzeniem regulacja art. 18 ust. 1, zabezpieczająca 
prawo do uzyskiwania dopłat przez kolejnego najemcę 
wstępującego w prawa strony umowy w przypadku 
śmierci lokatora pobierającego dopłaty, jest zbęd-
na, ponieważ… Jeżeli kolejny najemca będzie mógł 
korzystać, to wtedy ten zapis jest zbędny. I dlatego 
poprawka po prostu proponuje wykreślenie tych za-
pisów.

Poprawka szósta, do art. 35, umożliwi wejście 
w życie pod upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy 
przepisów przygotowujących do uruchomienia dopłat, 
tj. dotyczących przeprowadzania naboru najemców 
i zawierania umów najmu oraz dopuszczających do 
systemu najemców, którzy nie zasiedlili mieszkania 
przed dniem wejścia w życie ustawy. Jest to zgod-
ne z dotychczasowymi przesądzeniami w ustawie, 
w myśl której wcześniej wejdą już w życie przepisy 
dotyczące umów między inwestorami i gminami oraz 
umów między gminami i Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, a także obowiązku określania przez gmi-
ny w drodze uchwały m.in. zasad przeprowadzania 
naboru najemców.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W imie-
niu połączonych komisji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, wnoszę o przyjęcie omówio-
nych poprawek przez Senat RP oraz o przyjęcie całej 
ustawy w proponowanym kształcie, jaki przedstawi-
łem. Dziękuję bardzo.

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, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister inwestycji 
i rozwoju.
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(sekretarz stanu A. Soboń) rodzina może otrzymać każdego miesiąca niespełna 
400 zł dopłaty.

Kto będzie decydował o zawarciu umowy? 
Cały proces jest skonstruowany w oparciu o po-
rozumienie najpierw gminy z inwestorem, potem 
gminy z Funduszem Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Czyli inwestor przychodzi do gminy, 
mówi, że będzie realizował inwestycję, która mogłaby 
być objęta systemem dopłat, i zawiera porozumienie 
z gminą, a gmina określa, jakich mieszkań potrzebuje. 
Myśmy zapisali w ustawie kryteria pierwszeństwa, 
ale to samorząd będzie miał ostateczne zdanie co do 
tego, jakie kryteria najlepiej odpowiadają lokalnym, 
adekwatnym, jeśli chodzi o lokalną społeczność, po-
trzebom. Myśmy oczywiście ten katalog określili na 
tyle szeroko, by nie wykluczać z tej pomocy nikogo. 
Preferuje się oczywiście dzietność i pomoc dla ro-
dzin, ale są tam też wskazane osoby niepełnospraw-
ne, starsze, np. Polacy ze Wschodu, repatrianci… 
Chcemy, aby ta struktura społeczna, uwzględniona 
w kwestii tych dopłat i tych mieszkań, była urozma-
icona. Niemniej jednak to gmina będzie mogła, dzięki 
poprawce, która została przyjęta, wskazać również 
własne, odrębne kryteria, które będą odpowiadały po-
trzebom lokalnym. Po dyskusji z parlamentarzystami 
w Sejmie mamy takie oczekiwania, żeby programem 
dopłat objąć np. jakąś grupę zawodową, niezbędną 
w danym miejscu – chociażby wtedy, gdy szpital 
potrzebuje pielęgniarek i miasto chce je zatrzymać, 
dając jakieś dodatkowe preferencje, np. w postaci 
mieszkania. I taka możliwość również wg tej ustawy 
będzie i gminy będą miały w tym zakresie swobodę. 
I ostatecznie to gminy dokonają selekcji osób w ra-
mach tych kryteriów, a umowę podpisywać będzie 
oczywiście inwestor. I to na jego konto te środki będą 
skierowane – bo środki będą szły za najemcą, ale to 
nie najemca będzie je otrzymywał na swoje konto, 
tylko wynajmujący to mieszkanie.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie, przepraszam, 

jest jeszcze pytanie. Senator Czerwiński.)
Jest jeszcze pytanie. Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak, Panie Marszałku, jest jeszcze pytanie do pana 

ministra. 
A mianowicie: czy gmina ma obowiązek, obligo, 

wejścia w ten program? A w szczególności czy ma 
obowiązek podjęcia odpowiedniej uchwały? Bo dopie-
ro od tego to wszystko się zaczyna. Chodzi o uchwałę 

socjalnych, czyli nie ma szans na wsparcie w ramach 
polityki socjalnej państwa, np. poprzez inwestycje 
wspierające samorząd w zakresie budownictwa ko-
munalnego. Na ten cel państwo polskie przeznaczy do 
roku 2025 ponad 6 miliardów zł, tak aby zwiększyć 
gminny zasób mieszkaniowy dla osób najmniej za-
możnych, najbardziej takiej pomocy potrzebujących. 
Z drugiej strony jest to ta grupa osób, która nie ma 
szans na to, aby z własnych środków wybudować 
czy kupić mieszkanie, a także zostaje odprawiona 
z kwitkiem w sytuacji, kiedy próbuje zaciągnąć zobo-
wiązanie hipoteczne pod zakup takiego mieszkania. 
My szacujemy, że nawet 40% społeczeństwa mieści 
się pomiędzy tymi kryteriami socjalnymi a ofertą na 
rynku, który dzisiaj wymaga zwiększonej podaży 
mieszkań. Bo popyt na mieszkanie jest gigantyczny, 
a przez to, że ten popyt jest ogromny, te marże i te 
ceny mieszkań są bardzo, bardzo wysokie.

Jeśli chodzi o pytania, które zadał pan senator 
Florek, to już odpowiadam. Jakie warunki powinien 
spełnić najemca? Najemca ma do spełnienia 2 zasad-
nicze warunki. Nie może mieć własnego mieszkania. 
Jeśli ma mieszkanie spółdzielcze lokatorskie bądź 
najem, musi z tego najmu bądź ze spółdzielczego 
prawa lokatorskiego zrezygnować. I musi też spełniać 
kryterium dochodowe. To kryterium dochodowe jest 
w ustawie stosunkowo wysokie, bo określiliśmy je 
jako 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodar-
stwie jednoosobowym i 30% na kolejnego członka 
gospodarstwa domowego. W praktyce jest tak – spró-
bujmy to sobie jakoś ułożyć w głowie, wyobrazić – że 
jeśli mamy czteroosobową rodzinę, 2 osoby dorosłe 
i 2 dzieci, to ta poprzeczka jest zawieszona na wyso-
kości 1600 zł na osobę. To jest kryterium dużo, dużo 
wyższe niż kryterium socjalne.

Jaka jest wysokość dopłat? Wysokość dopłat jest 
uzależniona od 2 elementów. My ją odrywamy celowo 
– tak aby nie było w tym zakresie żadnych wątpli-
wości, chcę to też na posiedzeniu Senatu szczególnie 
podkreślić – od wysokości czynszu. Ona jest zwią-
zana z 2 parametrami: z parametrem tzw. wartości 
odtworzeniowej, czyli realnych kosztów realizacji in-
westycji w różnych miejscach Polski – bo te koszty są 
różne w różnych miejscach Polski i to jest najzupełniej 
oczywiste – i z tzw. powierzchnią normatywną, którą 
zapisaliśmy jako powierzchnię przypadającą na jedną 
osobę i na kolejną osobę w gospodarstwie domowym. 
Na pierwszą osobę w gospodarstwie domowym przy-
pada 20 m2, a na każdą kolejną osobę – 15 m2. Jeśli 
trzymać się tego przykładu, o którym powiedziałem, 
czyli z dwójką dorosłych i dwójką dzieci, mieszkanie 
będzie miało 60 m2, a czynsz będzie w przypadku 
takiej rodziny wynosił 20 zł/m2, czyli miesięcznie 
wyniesie 1 tysiąc 200 zł, to w ramach programu taka 
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(senator J. Czerwiński) dualnych kontach oszczędnościowych. Ja, oczywi-
ście w całości popierając ten kierunek rządu, Rady 
Mieszkalnictwa o pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 
najmu, chciałbym zapytać, czy przyjęcie tej ustawy 
spowoduje całkowite wykluczenie przygotowywanej 
też w Ministerstwie Infrastruktury ustawy o indy-
widualnych kontach mieszkaniowych, która w prze-
świadczeniu naszym, senatorów, ma jednak również 
pewne plusy w stosunku do innych instrumentów 
pomocy publicznej. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
O kierunkach polityki mieszkaniowej decydu-

je Rada Mieszkalnictwa na czele z panem premie-
rem, która określa m.in. dla mnie, dla Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju priorytety. Te priorytety to jest 
pakiet ustaw, które państwu prezentujemy. Pierwsza 
ustawa dotyczy „Mieszkania na Start”, dopłaty do 
czynszu, to jest ustawa, o której rozmawiamy. Za 
chwilę będziemy rozmawiali o ustawie ułatwiają-
cej realizację inwestycji mieszkaniowych. Myślę, 
że w niedługim czasie będzie kolejna ustawa, bo 
w parlamencie trwają prace nad ustawą likwidującą 
użytkowanie wieczyste na gruntach mieszkaniowych. 
Jednym z projektów, który, myślę, przynajmniej w ja-
kimś zakresie odpowie na oczekiwania pana senato-
ra, jest projekt ustawy o tzw. REIT-ach, nad którym 
pracujemy wspólnie z ministrem finansów. Myślę, że 
ten projekt również zostanie niebawem skierowany 
do prac parlamentarnych i da szanse właśnie na to, 
aby, powiedzmy, przeciętny Kowalski mógł nie tylko 
oszczędzać, ale także inwestować w budownictwo 
mieszkaniowe. Będzie to instrument, który stworzy 
również narzędzia do większego zaangażowania ka-
pitału w budownictwo mieszkaniowe, czyli będzie 
realizował ten wspólny cel, o który nam chodzi.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz inwestycji towarzyszących.

z art. 8 ust. 1. Dlaczego o tym mówię? Bo nie ma 
przepisu przejściowego, który by wskazywał, w jakim 
terminie ta uchwała musi być podjęta. Teoretycznie 
jest więc tak, że jest ustawa, wszystko wisi już w po-
wietrzu, a gmina mówi: no, myśmy jeszcze nie podjęli 
uchwały. Oczywiście byłoby to trochę nierozsądne, 
ale różne rzeczy zdarzają się w przyrodzie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Słusznie pan senator zwraca uwagę na konstrukcję 

generalnie naszej współpracy z samorządem. Ona 
polega na tym, że samorząd podejmuje decyzje w in-
teresie wspólnoty lokalnej i swoich mieszkańców. 
Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której samorząd 
nie podjąłby odpowiedniej uchwały, jednocześnie wy-
rażając zgodę na lokalizację inwestycji w omawianym 
tu trybie, czyli inwestycji objętych systemem dopłat. 
My celowo nie wpisaliśmy terminu – to jest reakcja 
na oferty tych inwestorów, którzy będą mieścili się 
w ramach Funduszu Dopłat. Czyli jeśli do gminy 
przyjdzie BGKN czy gmina będzie chciała rozbu-
dowywać TBS, a my przygotujemy np. we wrześniu 
ogromne środki na społeczne budownictwo czyn-
szowe – to będzie ponad 1 miliard zł dla samorzą-
dów, m.in. czy przede wszystkim na TBS – i jeśli 
zainteresowana będzie spółdzielnia mieszkaniowa 
czy jakiś inwestor prywatny, bo to też w tym trybie 
jest niewykluczone, to gmina będzie musiała taką 
uchwałę podjąć. No, ale zgoda, nie ma tutaj żadnego 
terminu, który by obligował gminę co do tego, że 
ona musi podjąć tę uchwałę w jakimś określonym 
czasie. Ale to jest zadanie własne gminy i my ten 
projekt mamy uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego i dajemy gminom instru-
ment prowadzenia polityki mieszkaniowej. Wydaje 
mi się, że nieracjonalne byłoby niekorzystanie przez 
gminy z takiego instrumentu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeszcze? Proszę bardzo.

Senator Tadeusz Kopeć:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie mogę 

w tej Izbie nie zadać tego pytania, pan minister po-
winien się domyśleć dlaczego. Dwie komisje, Komisja 
Infrastruktury oraz Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych, praktycznie już w poprzedniej i w tej 
kadencji były pomysłodawcami ustawy o indywi-
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(wicemarszałek A. Bielan) O ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie decy-
dowała rada gminy w drodze uchwały podjętej na 
wniosek inwestora. Wniosek inwestora o ustalenie 
lokalizacji inwestycji będzie podlegał konsultacjom 
z zainteresowaną społecznością lokalną. Ponadto oce-
na planowanej inwestycji dokonywana będzie przez 
te same organy i podmioty, które dokonują tej oceny 
w toku zwykłego postępowania mającego na celu 
przyjęcie planu miejscowego, z tym że zrezygnowano 
z przeprowadzenia uzgodnień na rzecz opiniowania, 
z wyjątkiem wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
zarządcy drogi oraz organu administracji geologicz-
nej. Rada gminy będzie zobowiązana do wydania 
uchwały w terminie 60 dni od dnia złożenia przez 
inwestora wniosku, z możliwością wydłużenia tego 
terminu o 30 dni. Realizacja inwestycji mieszkanio-
wych będzie możliwa tam, gdzie w studiach uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmina przewidziała tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe. Realizacja inwestycji będzie również 
możliwa na terenach, które w przeszłości były wyko-
rzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, tereny 
produkcyjne lub związane z usługami pocztowymi, 
czyli tzw. pokolejowe, powojskowe, poprodukcyjne 
i po usługach pocztowych, a obecnie funkcje te nie 
są na tych terenach realizowane. W ten sposób pod 
budownictwo mieszkaniowe będą mogły zostać wy-
korzystane tereny, na których, z uwagi na ich funkcje 
określone w studium, nie jest to obecnie możliwe, 
a tereny te wyposażone są w niezbędną infrastruk-
turę i spełniają standardy urbanistyczne określone 
w ustawie. Inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji 
towarzyszących nie będzie można lokalizować na te-
renach podlegających ochronie przed lokalizowaniem 
lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów, 
chyba że w trybie przepisów przewidujących tę ochro-
nę inwestor uzyska zgodę na lokalizację inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.

Przygotowanie do inwestycji mieszkaniowej bę-
dzie poprzedzone sporządzeniem koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej zawierającej rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, 
z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowo-
ści i okolicy. Te koncepcje będą sporządzały osoby 
posiadające wiedzę specjalistyczną i doświadczenie 
w planowaniu przestrzeni, w tym urbaniści i archi-
tekci, którzy obecnie przygotowują projekty planów 
miejscowych oraz warunki zabudowy. Inwestycja 
mieszkaniowa będzie musiała spełniać wysokie stan-
dardy urbanistyczne, które ramowo zostały określo-
ne w ustawie. Samorząd gminy będzie miał prawo 
zwiększyć lub zmniejszyć wymagane od inwestora 
standardy o 50% założonych w ustawie wskaźników, 
określając w drodze uchwały lokalne standardy urba-
nistyczne. Dodatkowo gmina będzie mogła określić 
liczbę miejsc parkingowych niezbędnych do obsługi 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 902, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 902 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Infrastruktury, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury dotyczące 
uchwalonej przez Sejm w dniu 5 lipca 2018 r. ustawy 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; 
druk nr 902.

Celem ustawy jest wsparcie realizacji założeń 
Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ustawa 
wpisuje się również w pakiet działań mających na celu 
wsparcie budownictwa mieszkaniowego dostępnego 
także dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. 
Jest narzędziem umożliwiającym redukcję deficy-
tu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której 
podstawowe parametry określające poziom zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały 
od przeciętnej wartości rozwiniętych krajów Unii 
Europejskiej.

Głównym założeniem projektowanej ustawy 
jest wprowadzenie regulacji umożliwiających zna-
czące przyspieszenie przygotowania i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji to-
warzyszących. Ustawa zakłada również wprowa-
dzenie szczególnych zasad lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 
których celem jest przyspieszenie przebiegu pro-
cesu inwestycyjnego. Redukcja obciążeń admini-
stracyjnoprawnych związanych z realizacją wy-
mienionych inwestycji pozwoli na ograniczenie 
istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym 
zwiększy możliwość przygotowania takich inwe-
stycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny 
i efektywny.

Z dyskutowanej ustawy będą mogły korzystać 
wszelkie podmioty realizujące inwestycje mieszka-
niowe, o ile tylko będą spełniać standardy przewi-
dziane w ustawie. Jednocześnie projekt ustawy nie 
wyłącza możliwości przygotowania lub realizacji 
całości czy też części inwestycji mieszkaniowych 
lub inwestycji towarzyszących na zasadach ogólnych 
określonych w przepisach odrębnych.
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W imieniu 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury wnoszę 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, senatora 
Piotra Florka, o przedstawienie wniosków mniejszo-
ści komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przedstawiam stanowisko mniejszości do ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwesty-
cji towarzyszących. Stanowisko mniejszości dotyczy 
odrzucenia całej ustawy, a w przypadku jej nieodrzu-
cenia – wprowadzenia 14 poprawek.

A teraz uzasadnienie wniosku o odrzucenie usta-
wy. Można na początku zadać pytanie: po co nam 
kolejna specustawa? Przypominam, że niedawno 
uchwalaliśmy specustawę o budowie Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Po co więc kolejna specu-
stawa? Odpowiedź pewnie jest dość prosta. Prawo 
i Sprawiedliwość ma wielki problem z wywiązaniem 
się z obietnicy budowy mieszkań w ramach progra-
mu „Mieszkanie +”. Udaje, że pierwsze mieszka-
nia z tego programu zostały już oddane do użytku 
w Białej Podlaskiej i w Jarocinie. Prace nad progra-
mem, jak państwo wiecie, zresztą pamiętamy dys-
kusję w Senacie, były przesuwane z ministerstwa do 
ministerstwa. Pamiętamy dyskusję o tym, gdzie jest 
minister budownictwa, gdzie są sprawy budownic-
twa, w którym ministerstwie, o tych zmianach tutaj 
mówiliśmy. Minister Tomasz Żuchowski został od-
wołany ze stanowiska 8 marca 2018 r. Przypominam, 
że zapowiadał, że kodeks urbanistyczno-budowlany, 
ten z tymi uproszczeniami, ułatwieniami inwesty-
cji, który miał być, wejdzie w życie w październi-
ku, listopadzie, potem była data: koniec roku, czyli 
1 stycznia 2018 r. Nie wszedł w życie, a pana ministra 
Żuchowskiego nie ma.

Teraz ratunkiem dla programu „Mieszkanie +” 
ma być kolejna specustawa, tym razem prezentowana 
przez sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju, pana ministra Artura Sobonia, powołane-
go na stanowisko 7 lutego 2018 r. Niedużo pan, Panie 
Ministrze, miał czasu, no ale została przygotowana 
ustawa, którą akurat my oceniamy oczywiście bardzo 
krytycznie.

realizowanej inwestycji mieszkaniowej i towarzy-
szącej oraz obowiązek zapewnienia dostępu do sieci 
ciepłowniczej.

Wybudowane budynki będą wymagać uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Właściwy 
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie 
kontrolować zgodność inwestycji mieszkaniowej lub 
inwestycji towarzyszącej ze standardami urbanistycz-
nymi.

Zaproponowano także zmiany ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie rozsze-
rzenia formuły najmu instytucjonalnego o umowy 
najmu z docelowym przeniesieniem własności lokalu. 
Ustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W dniu 9 lip-
ca Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyły 
wspólne posiedzenie. Podczas posiedzenia przepro-
wadzono bardzo merytoryczną dyskusję nad rozwią-
zaniami zamieszczonymi w ustawie. Omówiono prze-
pisy umożliwiające realizację inwestycji niezależnie 
od istnienia lub ustaleń miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, jednak pod warunkiem 
zgodności planowanej inwestycji ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Rozmawiano również o rozwiązaniu 
umożliwiającym realizowanie inwestycji na terenach 
powojskowych, pokolejowych, poprzemysłowych, 
które dotychczas nie mogły być wykorzystane pod 
budownictwo mieszkaniowe, a także popocztowych. 
Zasugerowano także zdefiniowanie katalogu przepi-
sów odrębnych, które przewidują ochronę gruntów 
przed lokalizowaniem oraz zabudową. Dyskutowano 
o trybie organizowania inwestycji zaplanowanych 
w ustawie oraz środkach nadzorczych wobec podej-
mowanych przez gminę rozstrzygnięć. Poruszano 
także kwestie dotyczące standardów urbanistycznych 
oraz udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym.

W trakcie posiedzenia komisji zostały zgłoszo-
ne poprawki dotyczące: po pierwsze, zobowiązania 
rady gminy do zawarcia w uchwale o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji analizy ekonomicznej oraz pro-
gnozy skutków finansowych inwestycji; po drugie, 
kwestii koncepcji urbanistyczno-architektonicz-
nej, podnoszonych na etapie prac sejmowych przez 
Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro 
Legislacyjne zaproponowało także kilka poprawek 
legislacyjnych. Został również zgłoszony wniosek 
o odrzucenie ustawy w całości. Poprawki, o których 
mówiłem, a także wniosek o odrzucenie ustawy nie 
uzyskały poparcia połączonych komisji. Te poprawki 
oraz wniosek o odrzucenie ustawy zostały zgłoszone 
jako wnioski mniejszości.
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(senator sprawozdawca P. Florek) To wojewoda miał wydawać decyzję lokalizacyjną. 
Teraz, po zmianach, zdecyduje o tym rada gminy 
w uchwale, która to uchwała może być albo pozy-
tywna, albo negatywna. Gmina nie będzie mogła 
odmówić ustalenia lokalizacji bez podania odpowied-
niego uzasadnienia. To jest konieczne, uzasadnienie 
jest wymagane w przypadku odmowy. W przypadku 
braku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na tere-
nie gminy będzie to jednak praktycznie niemożliwe. 
Mam pytanie: ile jest w Polsce gmin, które mają za-
spokojone wszelkie potrzeby mieszkaniowe? Zacytuję 
dokładny zapis art. 7 ust. 4, który brzmi: „Rada gminy 
podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji lub odmo-
wie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni 
od dnia złożenia przez inwestora wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. Rada gminy, podejmując uchwałę, 
bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych na terenie gminy – i tutaj dodam to, co pan 
minister szczególnie podkreśla, bo to też ma jakieś 
znaczenie – oraz potrzeby i możliwości rozwoju gmi-
ny wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

Przypominam, że wszystkie uchwały gminy pod-
legają nadzorowi wojewody na podstawie kryteriów 
zgodności z prawem, również te negatywne. W przy-
padku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody gminie 
przysługuje skarga do wojewódzkiego, a następnie do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwałę gminy 
może zaskarżyć każdy, każdy, którego interes prawny 
lub uprawnienia zostały naruszone daną uchwałą.

Art. 5 ust. 3 ustawy: „inwestycję mieszkaniową 
lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie 
od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie 
jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
uchwałą o utworzeniu parku kulturowego”. Teraz 
zacytuję art. 5 ust. 4: „warunek niesprzeczności ze 
studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były 
wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, 
produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje 
te nie są na tych terenach realizowane”.

No i, proszę państwa, jasna furtka. Nie ma żad-
nych wątpliwości, wszyscy samorządowcy zwracają 
na to uwagę. Może być niezgodnie z planem, ale musi 
być w zgodzie ze studium, a w studium są takie i takie 
wyjątki. Czyli szczególnie na tych terenach pokolejo-
wych, powojskowych, poprodukcyjnych, po usługach 
pocztowych itd. nie będzie żadnego problemu. A to 
w różnych miastach różnie wygląda, np. są miasta, 
w których w samym centrum są takie duże tereny.

Cała procedura, to, w jaki sposób rada gminy po-
dejmuje uchwałę, jest opisane w ustawie. Oczywiście 
inwestor musi złożyć wniosek do organu wykonaw-
czego. Wójt, pewno też burmistrz czy prezydent, bo 
tu pewno będą wszystkie te możliwości, zwróci się 

Chciałbym przypomnieć, że specustawa to coś 
wyjątkowego, co służy generalnie do zaspokojenia 
potrzeb publicznych. Można wymieniać wiele specu-
staw, które w Polsce były uchwalane, ale ta główna, 
ta najważniejsza to ustawa drogowa, dotycząca inwe-
stycji liniowych. Ona umożliwia np. wywłaszczenie 
gruntów. W przypadku gdy nie dojdzie do wykupów, 
specustawa reguluje wywłaszczenie gruntów. Ale ta 
specustawa jest czymś innym, całkowicie nowym 
w naszym prawodawstwie, do tej pory niespotyka-
nym. 

Przewidywaliśmy, że ustawa o KZN, czyli 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nie osiągnie 
założonego celu. Pamiętamy dyskusję prowadzoną 
tutaj, w Senacie. Ta ustawa okazała się – to jest nie 
tylko moje zdanie, ale i moich kolegów – komplet-
ną porażką PiS, dlatego trzeba było włączyć kolejny 
sygnał SOS, na ratunek. Można zadać pytanie, ile 
umów podpisał KZN z operatorami mieszkaniowymi, 
czy są chętni do podpisania umów oferowanych na 
tych warunkach i ile KZN przejął gruntów do swojej 
ewidencji. Pamiętam, jak pytałem, po co dublować 
tę ewidencję. Skoro jest ewidencja gruntów, to po co 
stwarzać coś nowego? Przypomnę, że miały być tanie 
mieszkania, miała być połowa czynszu normowanego 
na 15 lat, miało być dojście do własności w ciągu 
30 lat, druga połowa czynszu miała być komercyj-
na. Mówiliśmy, że to będzie bardzo trudne. No ale 
mamy Krajowy Zasób Nieruchomości. Ulotka, którą 
dostaliśmy, mówi, że Krajowy Zasób Nieruchomości 
zbuduje tzw. mieszkania +.

Ta ustawa z 5 lipca 2018 r. była procedowa-
na w Sejmie w ekspresowym tempie, niezgod-
nie z zasadami prawidłowej legislacji. Została 
uchwalona, oczywiście głosami większości, czyli 
Prawa i Sprawiedliwości, i trafiła do Senatu. Biuro 
Legislacyjne Senatu z uwagi na brak czasu ograni-
czyło swoją opinię do kilku propozycji poprawek. 
Ustawa ogranicza w sposób drastyczny – to jest opinia 
samorządowców – samodzielność gminy w zakresie 
planowania przestrzennego i stwarza niebezpieczeń-
stwo chaotycznego rozwoju. Doprowadzi ona do kon-
fliktów społecznych, a skutki jej wprowadzenia będą 
nieodwracalne. Miasta i gminy muszą się rozwijać 
w sposób zrównoważony, zgodnie z wolą mieszkań-
ców. Stabilna polityka gminna podnosi bezpieczeń-
stwo i pewność procesów inwestycyjnych. Na etapie 
konsultacji było wiele sprzeciwów samorządów, a pro-
jekt został zaopiniowany negatywnie przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rząd nie miał wyjścia i wycofał się z tego, moim 
zdaniem bardzo cwanego, pomysłu oddania władzy 
planistycznej w zakresie realizacji inwestycji miesz-
kaniowych administracji rządowej, czyli wojewodzie. 
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(senator sprawozdawca P. Florek) funkcjonować… Oczywiście można się spodziewać, 
jaki będzie odzew ze strony samorządów w sprawie 
tej ustawy. To jest ingerencja. To jest, że tak powiem, 
wchodzenie w buty władztwa poszczególnych samo-
rządów. Takiej ustawy do tej pory nie było. Wdrożenie 
jej wprowadzi rzeczywiście wielki bałagan. Jestem 
przekonany, że będzie wtedy nie tylko bałagan, ale 
i opór. Wielki opór ze strony samorządów. Jeżeli pań-
stwo tego chcecie, to przyjmiecie ustawę. Ja chciał-
bym jednoznacznie powiedzieć, że my tej ustawy nie 
poprzemy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Zapisał się pan senator Rybicki.
Do którego z senatorów sprawozdawców chciałby 

pan skierować pytanie?
(Senator Sławomir Rybicki: Do senatora sprawoz-

dawcy większości.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Senatorze! 
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

o przebieg posiedzenia połączonych komisji i o to, czy 
na to posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
przedstawiciele korporacji samorządowych, a także 
izb branżowych architektów i urbanistów. Jakie były 
opinie tych instytucji? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, trochę związane z pierw-
szym. Realizacja zapisów ustawy spowoduje, że, 
wydawałoby się, preferowana przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości polityka integralności budowy, 
nierozlewania się budowy poza zwarte przestrzenie 
w mieście i na terenach wiejskich zniweczy plany 
i działania, które miały zapobiegać chaosowi prze-
strzennemu. No bo przecież ta ustawa daje dewelo-
perom czy inwestorom narzędzia do tego, aby bu-
dować budynki mieszkalne jakby w oderwaniu od 
zwartej zabudowy miejskiej, co nałoży na samorząd 
dodatkowe koszty związane z drogami dojazdowymi, 
komunikacją, przedszkolami etc.

Ta są 2 pytania, o opinie instytucji samorządo-
wych oraz komisji wspólnej rządu i samorządu oraz 
o konsekwencje wprowadzenia ustawy dla ładu prze-
strzennego. Dziękuję bardzo.

do… najpierw opublikuje to na stronie gminy, musi to 
opublikować w BIP, aby każdy zainteresowany mógł 
to w ciągu 3 tygodni przeczytać i ewentualnie wnieść 
jakieś uwagi, choć nie wiadomo, w jaki sposób będą 
one rozpatrzone. No i po tym czasie będzie musiała 
zostać podjęta uchwała gminy. Gmina ma 2 miesiące 
na podjęcie tej uchwały. Może ten czas jeszcze o mie-
siąc wydłużyć, jeżeli się okaże, że będą potrzebne 
jakieś uzupełnienia.

Proszę państwa, ze względu na upływający czas, 
a wiem, że do 14.00 mamy dzisiaj obradować, nie 
będę dalej omawiał tej ustawy. Myślę, że pan spra-
wozdawca komisji dosyć szeroko omówił, jakie to są 
procedury, więc już te procedury ominę. Ale wrócę 
jeszcze do posiedzenia komisji, które się odbyło 9 lip-
ca, a o którym mówił tu kolega sprawozdawca.

To wyglądało w ten sposób, że Biuro Legislacyjne 
zgłosiło poprawki, a pan minister wyraził pozytywną 
opinię. Panie Ministrze, wyraził pan opinię pozytyw-
ną. Zaproponowano 5 poprawek i wszystkie z wy-
jątkiem propozycji poprawki czwartej, tam chodziło 
o odesłanie w art. 5, o ile pamiętam, do przepisów 
odrębnych, które zdaniem Biura Legislacyjnego win-
ny być wymienione… Pani senator Rotnicka też na 
ten temat na posiedzeniu komisji się wypowiadała. 
Te propozycje przejął senator Peczkis razem z panem 
senatorem Hamerskim, z wyjątkiem propozycji po-
prawki czwartej. Pan senator Dobkowski też w trakcie 
posiedzenia komisji poparł te oprawki. Ale co się 
wydarzyło, że po chwili na posiedzeniu ponownie 
zabrał głos pan Grzegorz Peczkis i poinformował, że 
ponieważ minister wycofał poparcie dla tych popra-
wek, on też wycofuje poparcie dla zgłoszonych pro-
pozycji? Kiedy pan minister wycofał to poparcie, nie 
wiem. Widocznie były w trakcie jakieś konsultacje.

Wtedy pan senator Grabowski złożył wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jak pani senator 
Rotnicka zaznaczyła, składanie takich wniosków na 
posiedzeniach komisji stało się ostatnio regułą. Po co 
w takim razie dyskutować na posiedzeniu komisji, 
po co rozmawiać, skoro to wszystko kończy się zło-
żeniem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek?

Proszę państwa, reasumując, powiem, że wnioski 
mniejszości to wniosek o odrzucenie ustawy i – jeżeli 
nie zostanie ona odrzucona – wniosek o wprowadze-
nie poprawek do ustawy. Jest w sumie 14 poprawek, 
które zgłosiłem na początku posiedzenia i które prze-
jąłem po wycofaniu się pana senatora Peczkisa. One 
były proponowane przez Biuro Legislacyjne. Są tu 
również poprawki, które zgłosiłem, propozycje Izby 
Architektów RP z tego pisma.

Proszę państwa, zwracam się o to, żeby poparli 
państwo wniosek o odrzucenie ustawy. Jeżeli zostanie 
ona przyjęta, to w krótkim czasie po tym, jak zacznie 
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i procedowana w trybie nagłym, bo, jak mówię, już od 
marca były rozmowy na ten temat i były konsultacje.

I co tam jeszcze było na końcu?
(Senator Sławomir Rybicki: Ład przestrzenny…)
Ład przestrzenny.
(Senator Sławomir Rybicki: …i chaos zabudowy, 

który ta ustawa wprowadza.)
No więc, proszę państwa…
(Senator Sławomir Rybicki: I na ile to jest spójne 

z polityką rządu PiS, bo przecież wcześniejsze dzia-
łania raczej kumulowały i koncentrowały zabudowę, 
a nie ją rozpraszały.)

Proszę państwa, celem ustawy jest to, żeby 
w ciągu 10 lat dorównać średniej europejskiej, jeśli 
chodzi o budowę mieszkań. Zakłada się, że będzie 
zbudowane od 2 do 3 milionów mieszkań w ciągu 
tych 10 lat. No i żeby to zrobić, muszą być narzędzia, 
muszą być możliwości. W tej chwili chodzi o pozy-
skiwanie nowych terenów i te tereny, tak jak mówię, 
po prostu… Nie jest całkowicie tak, że jest chaos. Co 
prawda… Pan minister mówił w ten sposób. Plany za-
gospodarowania przestrzennego terenu… Uchwalenie 
tych planów, cała ta procedura jest w ogóle bardzo 
długa, trwa ok. 3 lat, a czasem ciągnie się nawet do 
10 lat, więc rocznie udaje się wprowadzić ok. 1% no-
wych planów. W sumie wszystkiego w Polsce jest 
średnio ok. 16%… Pan senator Florek mówił tu, że 
w przypadku miast jest 30%, ja tego nie weryfiko-
wałem, ale wszystkiego jest średnio 16%. Tak więc 
gdybyśmy w takim trybie pozyskiwali te tereny, to 
nie byłoby mowy o tym, żeby, powiedzmy, w ciągu 
10 lat dorównać średniej europejskiej. Trzeba to po 
prostu zrobić w szybszym trybie.

Tak jak mówiłem w sprawozdaniu, w odniesieniu 
do tych terenów będzie potrzebne… To będzie na 
terenach, w odniesieniu do których będzie studium 
uwarunkowań, jak również będą przewidywane pla-
ny zagospodarowania przestrzennego terenu, czy-
li kierunki tego planu przewidziane przez gminy. 
Tak że to będzie realizowane właśnie na tych tere-
nach. To nie będzie tak dowolnie… Poza tym jeśli 
chodzi o decyzję w kwestii tych planów, to będzie 
ona podejmowana uchwałą gminy. Co prawda po-
tem jest jeszcze możliwość ingerencji wojewody… 
W każdym razie jeżeli gmina np. nie wyrazi zgody 
czy uchwali negatywnie, czyli w ogóle tych terenów 
pod budownictwo nie uchwali, to będzie musiała moc-
no uzasadnić, dlaczego w ogóle… no, jakie są przy-
czyny tego, że tego nie robi. Są też tereny wyłączone 
np. ze względów ekologicznych, tereny chronione itd. 
Takie tereny nie podlegają temu, są wyłączone, jeśli 
chodzi o budownictwo.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje…)

Pani senator Rotnicka w kuluarach mówiła, że się 
obawia, bo tereny pokolejowe są w centrum Poznania, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Jeżeli chodzi o opinię Izby Architektów, to do 

komisji wpłynęła opinia izby. Może ja ją odczytam. 
To jest krótkie, tylko poprawki są dłuższe.

„W związku z przekazaniem przez Marszałka 
Sejmu do rozpatrzenia przez Senat ustawy o uła-
twieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz 
posiedzeniem Komisji Infrastruktury Senatu w tej 
sprawie w dniu 9 lipca br. przekazujemy na Pana 
ręce poprawki legislacyjne do przedmiotowej ustawy, 
z prośbą o ich rozpatrzenie przez Komisję.

Kwestie objęte poprawkami przedstawiliśmy na 
Komisji do spraw Deregulacji Sejmu RP w dniu 4 lip-
ca br., która rozpatrywała projekt ustawy w pierw-
szym czytaniu. Zostały one przyjęte ze zrozumie-
niem, lecz ze względu na skrócony tryb legislacyjny 
nie były procedowane. Poprawki te dotyczą zagadnień 
merytorycznych, które w naszej opinii powinny być 
doprecyzowane, niezależnie od oceny całej ustawy. 
Uzasadnione jest zatem ich podjęcie nawet na ostat-
nim etapie procedowania ustawy”.

Są tutaj propozycje poprawek, które były przejęte 
przez pana senatora Florka. Tu, w tej opinii, są nawet 
dokładnie opisane te poprawki, ale nie chodzi chyba 
o to, żebym ja je wyszczególniał, odczytywał i uza-
sadniał. One zostały zaopiniowane przez komisję 
negatywnie. Z tego wynika, że Izba Architektów po 
prostu zaproponowała poprawki, ale nie było tu nega-
tywnej opinii Izby Architektów, ona po prostu chciała, 
żeby pewne rzeczy doprecyzować i tymi poprawkami 
zmienić ustawę.

Jeżeli zaś chodzi o komisję wspólną rządu i sa-
morządu, to pan minister poinformował, że projekt 
był zaopiniowany przez komisję rządu i samorządu. 
Prosiłbym może, żeby o szczegółach powiedział tu 
pan minister, bo my o szczegóły tego zaopiniowania 
nie dopytywaliśmy, wiemy tylko, że projekt był opi-
niowany. W ogóle, jeżeli chodzi o opiniowanie, to ta 
ustawa była przekazana do opiniowania… ta ustawa 
była opiniowana i przez samorząd, i przez inne pod-
mioty od marca tego roku. Tak że mówienie, że to 
jest w trybie nagłym, że ta ustawa tak wchodzi… No, 
faktycznie, cała procedura związana z tą ustawą jest 
dość szybka, bo np. do Senatu, do komisji senackiej 
ta ustawa weszła w takim dość pilnym trybie, ale nie 
można powiedzieć, że ona została zaproponowana 
przez rząd nagle, ponieważ już od marca była o tym 
mowa i w opinii publicznej ta ustawa też już funkcjo-
nowała. Tak że nie można tu mówić, że ona jest jakby 
całkowicie z kapelusza, czyli wrzucona do Sejmu 
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(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie, a nie wystąpienie.)

Już kończę, Panie Marszałku.
One mogą powstrzymać zapędy niektórych in-

westorów, gmin czy różnych osób prywatnych, do 
budowania tam, gdzie takiej inwestycji nie potrzeba. 
To chyba jest jasne pytanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Jeżeli chodzi o te obawy… Bo ma pan obawy co 

do koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Ustawa 
przewiduje, że przygotowanie inwestycji mieszkaniowej 
będzie poprzedzone sporządzeniem koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej zawierającej rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej 
z uwzględnieniem charakteru zabudowy w miejsco-
wości i okolicy. Te koncepcje będą sporządzały oso-
by posiadające wiedzę specjalistyczną, doświadczenie 
w planowaniu przestrzennym, w tym urbaniści i archi-
tekci, którzy obecnie przygotowują projekty planów 
miejscowych oraz warunków zabudowy. Tak że ustawa 
to przewiduje. No, trudno, żeby w ustawie ta sprawa 
była konkretnie, to znaczy tak w szczegółach omówio-
na. Ustawa, że tak powiem, deleguje to fachowcom, 
osobom, które są specjalistami w tej dziedzinie. Tu na 
sali też mamy takich specjalistów. Pan senator nim jest 
i wie, jak to jest. Ja nie jestem specjalistą od urbanistyki 
i nie podejmuję się tego, żeby… No, w domu mogę so-
bie coś zaplanować, ale przecież nie mogę, powiedzmy, 
stwierdzić, że oto mam koncepcję zabudowy Warszawy 
czy jakiegoś innego miejsca. Urbanistyka to jest w ogóle 
rodzaj sztuki, to jest jak nauka sztuki i fachowcy to mu-
szą robić. I ustawa właśnie przewiduje, że to fachowcy 
będą się tym zajmowali.

Pytał pan jeszcze o analizę ekonomiczną. Uważam, 
że to będzie… Nie wiem, czy ustawowo powinno się 
to regulować. Oczywiście, że wszystkie inwestycje 
muszą być po prostu ekonomiczne. To już chyba gmi-
na, która… Tu też jest brane pod uwagę to, że władze 
gminy same najlepiej wiedzą, jakie w ich gminie są 
potrzeby mieszkaniowe itd. Np. w miastach, gdzie 
były wielkie zakłady przemysłowe, jest dużo miesz-
kań i nie sądzę, żeby w takich miastach w ogóle po-
wstawały jakieś wielkie osiedla mieszkaniowe, bo 
nie będzie chętnych na takie mieszkania. Ale tam, 
gdzie rozwija się przemysł, gdzie jest coraz więcej 
ludzi, gdzie coraz więcej ludzi zamieszkuje, są takie 
potrzeby. I już na bieżąco te sprawy będą załatwiane. 
Tego tylko nie można, uważam, w ustawie… Może 
się mylę, ale może pan minister jeszcze szczegółowo 
dopowie. Uważam, że wszystkie inwestycje powinny 
być przemyślane pod względem ekonomicznym.

więc…. O tym nie było mówione na posiedzeniu ko-
misji, ale według mnie takie mieszkania raczej nie po-
wstaną w centrum Poznania, bo wtedy czynsz byłby 
drogi i po prostu by nie było zainteresowanych, żeby 
takie mieszkania budować, a potem żeby je wynająć 
i płacić drogie czynsze. Według mnie one będą na 
takich terenach, gdzie czynsze po prostą są małe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 3 pytania do pana senatora sprawozdawcy. 

Pan jest doświadczonym człowiekiem i obaj wiemy, 
że co nagle, to po diable. Przekonaliśmy się o tym 
w ciągu tych 2,5 roku tutaj, kiedy poprawialiśmy 
wszystko to, co uchwalaliśmy na kolanie. 

Pierwsze moje pytanie do pana jako doświadczo-
nego senatora, sprawozdawcy, jest takie: skąd takie 
przyspieszenie w sprawie tej ustawy? Przecież wiemy, 
że niejasny jest ten proces legislacyjny – najpierw 
naprędce ustawa przechodzi przez Sejm, a teraz, 
bez wcześniejszej informacji, pojawia się w Senacie. 
Dlaczego, na litość boską?

Drugie moje pytanie dotyczy standardów urbani-
stycznych. Jestem związany z budownictwem 50 lat 
i wiem, jaka to jest skomplikowana materia. Nie ma 
zapisów, nie wskazuje się nigdzie, jakie są minimalne 
standardy. Skoro mówimy, że gmina może obniżyć 
standardy… Ale do jakiego poziomu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: W ustawie jest napisane, że…)

Przecież chcemy tworzyć akty prawne…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Artur Soboń: W ustawie jest napisane.)
…które będą zapewniać wszystkim w naszym 

kraju podobne warunki życia, przynajmniej na pod-
stawowym poziomie.

I trzecie pytanie. Dlaczego projekt nie przewidu-
je żadnych analiz ekonomicznych? Powtórzę, bo to 
jest ważne: dlaczego nie ma analiz ekonomicznych? 
Ani nie wymaga się prognozy skutków finansowych 
inwestycji dołączonej do uchwały o lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub oczywiście inwestycji 
towarzyszących, ani… Przecież to jest absolutnie 
konieczne. Każdy, kto kiedykolwiek dotknął tego 
tematu, stwierdzi, że bez analizy ekonomicznej tego 
robić nie będzie, bo to będzie bubel. Analizy ekono-
miczne, sporządzane prognozy powinny zapobiegać 
inwestycjom nietrafionym…

(senator W. Dobkowski)
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kumentu tu było wymienione… W ustawie mamy 
wymienione, jakie dokumenty należy złożyć, jakie 
dokumenty ma złożyć inwestor, który będzie wy-
stępował z wnioskiem do burmistrza, wójta lub 
prezydenta, który będzie to przyjmował, a potem 
przedstawiał radzie. Jest wymienione, jakie określo-
ne dokumenty trzeba złożyć. No, oczywiście analiza 
architektoniczna musi być, ale w przypadku dużych 
obszarów itd. to jest stanowczo za mało, to nie jest 
wystarczające.

A jeśli chodzi o to, o czym pan senator wspominał, 
czyli o analizę ekonomiczną, o ekonomiczne skut-
ki uchwalenia tego… Przecież wiemy, jeśli chodzi 
o skutki uchwalenia planu zagospodarowania prze-
strzennego, jaki to jest problem. Często gminy nie 
chcą uchwalić planu zagospodarowania przestrzen-
nego właśnie z tego powodu, że uchwalenie planu 
zagospodarowania przestrzennego spowoduje to, że 
w sąsiedztwie itd.… Co się może wydarzyć, co się 
może stać, jak podniesione mogą być kwoty z tytułu 
wartości gruntu itd., co trzeba będzie robić, jakie 
są zadania gminy w tym momencie, infrastruktu-
ra, całe zagospodarowanie itd.… W związku z tym 
oczywiście bez takiej analizy, a tego w tej ustawie 
nie przewidziano… Skoro nie ma, to nie ma. W pla-
nie zagospodarowania musi być. Ja rozumiem, że 
nie ma tego w tzw. wuzetkach. Nie chcę tego tematu 
rozwijać, bo to kolejny bardzo szeroki temat i gdy 
wejdziemy w dyskusję o tym, jak to wygląda, po co 
one są, na co są, dobre sąsiedztwo… Oczywiście tu 
też można znaleźć dużo minusów, z tym się możemy 
zgodzić. W każdym razie ta ustawa ma duże bra-
ki, ona nie rozwiązuje tych problemów. Dlatego nie 
wiem, czy inwestorzy w ogóle będą zainteresowani 
podjęciem tego tematu, tej współpracy, czy tacy się 
znajdą. Prywatni to pewno nie, chyba że jacyś inni 
powstaną, których może jeszcze nie ma, może oni 
będą zainteresowani.

W tej ustawie, żeby to w jakiś sposób rozwiązać, 
wpisano jeszcze standardy. Oczywiście są to standar-
dy, których do tej pory nie było. Ja podam przykład, 
przeczytam, bo tak z głowy nie chcę podawać. Otóż 
w miastach do 100 tysięcy mieszkańców wysokość 
zabudowy 5 pięter. Chyba 5, o ile pamiętam…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: 4 piętra.)

(Senator Wiesław Dobkowski: 4 kondygnacje.)
A przepraszam, 4 piętra, pan minister mnie po-

prawił, 4 piętra, 4 kondygnacje, czyli w zależności 
od tego, jak policzymy, parter itd., 4 kondygnacje. 
Tyle że pan minister już mówił, że są odstępstwa, 
są te granice i rzeczywiście tam jest chyba 40% czy 
ileś, czyli może być 6 albo mogą być 2. Ja sobie nie 
wyobrażam miasta… Mógłbym podać przykład 
kilku miast w Polsce liczących poniżej 100 tysięcy 
mieszkańców, a wśród byłych miast wojewódzkich, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Florka. Ja in-

teresowałam się tą ustawą i ona została znacznie 
zmieniona. 

Chciałabym poprosić pana senatora o opinię i za-
pytać, czy na posiedzeniu komisji były poruszane 
sprawy dotyczące tego, że ta ustawa jest pokłosiem 
klęski programu „Mieszkanie +”, tzn. tego, co się stało 
z tym programem, i tego, jakim okazał się bublem 
prawnym i organizacyjnym. Chciałabym, żeby pan 
senator się do tego odniósł, a także powiedział, na 
czym będą polegały, po zmianach naniesionych przez 
ministerstwo, te uproszczenia, jeśli chodzi o możli-
wość ubiegania się o pozwolenie na budowę, gdzie-
kolwiek by to było, na obszarze nieobjętym planami 
zagospodarowania. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ustawa została oczywiście zmieniona w dosyć za-

sadniczy sposób, dlatego że w ustawie najważniejszy 
był zapis dotyczący tego, że decyzję lokalizacyjną ma 
wydawać wojewoda, czyli organ administracji rzą-
dowej ma się wtrącać do tego, co powstanie w danej 
gminie. A mówimy o różnych terenach. Są mniejsze 
tereny, z którymi nie było problemu, ale są też duże 
obszary. Pan minister mówił o budowie nawet, nie 
wiem, kilku tysięcy osiedli itd. I na takich obszarach 
zsynchronizowanie wszystkiego bez udziału gminy, 
bez współpracy z gminą oczywiście jest bez szans, 
nie ma takiej możliwości. Wojewoda nie miałby moż-
liwości podjęcia żadnego działania. W związku z tym 
akurat tę zmianę można ocenić bardzo pozytywnie, 
tę zmianę, która została wprowadzona, abstrahując 
od całej ustawy, bo cała ta ustawa jest niedobra. Ale 
to był akurat dobry kierunek, żeby rzeczywiście to 
władztwo pozostało w gminie. Pan minister mówił, że 
tam w pewnym zakresie byłoby współdziałanie itd., 
ale my wiemy, jak wygląda życie, że tak wcale nie 
jest. W związku z tym odejście od tego… Bo tak jest 
we wszystkich specustawach. We wszystkich specu-
stawach to wojewoda wydaje decyzję lokalizacyjną. 
Tutaj od tego odstąpiono, i słusznie, że odstąpiono.

Jeżeli chodzi o to, jak to postępowanie ma wy-
glądać, to oczywiście w odniesieniu do każdego do-
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(senator P. Florek) osiedla mieszkaniowe. Tam ziemia jest tańsza i ja ro-
zumiem, że te osiedla będą powstawały właśnie tam, 
w okolicznych gminach. Ale kto zapewni – tak jak 
my mamy np. we Wrocławiu – infrastrukturę specjal-
ną, dojazd? Kto uchroni duże miasta przed korkami, 
które będą konsekwencją czegoś takiego? Pan senator 
Florek, który jest z Poznania, też z dużego miasta, 
dobrze wie, jaki to jest problem. U nas w tej chwili 
mamy ogromny problem z korkami, ponieważ tuż 
za granicami miasta, na tańszych terenach sprzeda-
wanych przez gminę powstało za dużo osiedli. Ja się 
obawiam, że ten proces jeszcze narośnie. Czy mógłby 
pan senator przedstawić swoją opinię na ten temat?

Senator Piotr Florek:
Ja wrócę do tych wuzetek, o których mówiliśmy, 

a które są tak krytykowane itd. W przypadku tego typu 
inwestycji, większych, rady gminy miały taką możli-
wość, że mogły to zawiesić, nie wydać i przystąpić do 
sporządzania planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Oczywiście mówimy, że jeśli chodzi o plany, to to 
zawsze trochę trwa itd., itd., ale faktem jest, że gminy 
mogły opracować plany. Jeśli chodzi o te tereny, które 
w tych przypadkach będą przeznaczone… No, tereny 
rolne. Przecież pamiętamy, cośmy zrobili. Na terenie 
miast odrolniliśmy wszystkie tereny rolne, w związku 
z tym na terenach rolnych będzie można wybudować te 
osiedla. Tylko ja teraz pytam… Właśnie, to było dobre 
pytanie odnośnie do tych gmin, łączenia itd., tych 5%. 
Mówiłem o tym, że szkoda, że gminom nie zostało 
dane te 5%, bo chodzi o to, żeby w nowym organizmie 
to połączyć, zrobić drogę z jednej gminy do drugiej, 
byłoby dobrze. A kto to będzie musiał zrobić? Gmina 
będzie musiała to zrobić. Jeżeli powstanie enklawa, 
jakaś część zagospodarowana na cele mieszkaniowe 
w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miej-
scu itd.… No pięknie, ładnie, tylko to wszystko trzeba 
skomponować. A kto to zrobi? Kto wybuduje tę infra-
strukturę? Tylko i wyłącznie gmina. Inwestor będzie 
zgłaszał ten temat w określonym miejscu, jednym, 
drugim, ale nie będzie takiego całościowego plano-
wania. Będzie wniosek inwestora, który przygotuje 
wymagane dokumenty, złoży je, a rada powie albo tak, 
albo nie. No i zaczną się problemy w jednym i drugim 
przypadku. Nie będzie tej całościowej koncepcji, tego, 
co teraz można zrobić, planowania itd. Każde mia-
sto planuje sobie strategię rozwoju na 20 lat do przo-
du. I jak to wygląda? Jak pani mówiła, Pani Senator, 
o Poznaniu, to… Mogę podać przykład…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale ja mam 

takie wrażenie, że państwo prowadzą merytoryczną 
debatę, a na to jest miejsce w toku dyskusji.

bo kiedyś było 49 województw, prawie wszystkie 
tu się mieszczą, przekraczają tę granicę, większość 
ma między 50 a 100 tysięcy mieszkańców, więc ten 
standard oczywiście będzie ich dotyczył.

Pani Senator, inny przykład. Jest np. taka sprawa, 
że inwestor, jeżeli chodzi o infrastrukturę, będzie 
musiał zapewnić odpowiednie odległości do szkoły, 
do przedszkola itd., to jest wymienione w ustawie. 
A jeżeli do szkoły nie będzie… On będzie mógł do-
wozić np. przez 5 lat, ale będzie musiał za to zapłacić, 
wpłacić odpowiednią kwotę, żeby przez 5 lat dzieci 
były dowożone. A ja zadam pytanie: co będzie po 5 
latach? Co będzie potem? Co się stanie, jeśli nie bę-
dzie tej całej infrastruktury? Jest kwestia zbudowania 
całej infrastruktury. Czy znajdzie się taki inwestor, 
który będzie musiał o wszystkim… Ażeby przygo-
tować plan… To nie jest tak prosto, jak to wszystko 
wygląda. W przypadku dużych inwestycji trzeba mieć 
decyzję środowiskową, decyzję o warunkach środo-
wiskowych. To jest zgodne z ustawą, ustawa określa, 
kiedy ona jest potrzebna. Tam będzie potrzebna. No 
to sobie nie wyobrażam – decyzja środowiskowa itd. 
– że to wszystko zostanie zrealizowane w krótkim 
czasie. Tak samo ta procedura podjęcia uchwały przez 
radę gminy i potem odwołanie. Co się stanie… Ja już 
widzę problemy. Nie daj Boże, rada gminy podejmie 
uchwałę negatywną. Wtedy będzie mógł interwenio-
wać wojewoda i cały proces rozpocznie się od nowa: 
terminy, wojewódzki sąd, każdy będzie mógł złożyć 
skargę itd.

To nie rozwiązuje problemu, to tego wszystkiego 
nie przyspieszy. Bez współudziału gminy… Gmina 
jest gospodarzem, gmina musi odpowiadać, gminę 
trzeba wspierać, gminie trzeba pomagać, żeby to ona 
rozwijała budownictwo mieszkaniowe. A ta ustawa, 
tak jak powiedziałem, Pani Senator, wchodzi, że tak 
powiem, z butami w kompetencje samorządu, co na 
pewno zostanie niewłaściwie przyjęte. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Senator, dalszy ciąg? Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak. Ja powiem, że te ustawy, które są do tej pory, 

i to, że są części Polski, było 16, nie wiem, czy na-
dal tyle jest objętych planami zagospodarowania… 
Jednak w miastach te plany zagospodarowania są 
i duże miasta jakoś sobie z tym radzą. A z czym sobie 
nie radzą? Właśnie z okolicznymi gminami. Miasta 
niejako rozszerzają się, aglomeracje miejskie się po-
większają i powstaje taka sytuacja, że gminy, i to 
coraz bardziej odległe od centrum miasta, budują 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Piotr Florek:

Dobrze, dziękuję.
Panie Marszałku, ja jestem sprawozdawcą mniej-

szości, ale wniosek dotyczy odrzucenia ustawy, tego, 
dlaczego to odrzucenie… Dlatego mówię tak tro-
szeczkę szerzej. Ja nie mówię o tym, co było na po-
siedzeniu komisji. Jakbym był sprawozdawcą komisji, 
tobym dokładnie mówił o tym, co było na posiedzeniu 
komisji, ale dlatego, że uzasadniam wniosek o odrzu-
cenie, to może troszeczkę szerzej… Ale postaram się, 
Panie Marszałku…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, ja nie będę pańskiej wypowiedzi… To 
był apel. Proszę mówić tyle, ile pan chce, a my bę-
dziemy słuchać.)

Oczywiście.
Pan senator oczywiście ma rację, to jest to, 

o czym mówiłem. To prowadzi do chaosu, bałaga-
nu itd. Bo w tej chwili powstaje właściwie taki du-
alizm. Do tej pory było wiadomo, jakie są procedury, 
w jaki sposób… A teraz inwestor, który wchodzi 
z jakimś wnioskiem… Pewno można podejrzewać, 
że ten dostanie, tamten nie dostanie, ten złoży itd. 
Jakie tam działania będą? No, można podejrzewać, 
że i takie sytuacje będą miały miejsce. To życie 
pokaże. Ale można przewidywać, że takie sytuacje 
będą miały miejsce. Oczywiście ten nasz negatywny 
stosunek do tej kwestii wynika generalnie z tego, że 
władztwo planowania przestrzennego jest zadaniem 
gminy, gmina ma tutaj kontrolę. A teraz się dokłada 
gminie coś dodatkowego, z czym będzie musiała się 
zmierzyć. I jak się z tym zmierzy? No, możliwości 
będzie miała takie, jakie będzie miała. Wniosek jest 
złożony. Jeżeli będzie spełniał wszystkie wymogi 
formalne – a mówiłem o tym, że gmina nie ma za-
spokojonych potrzeb mieszkaniowych – to właści-
wie wojewoda w przypadku negatywnej decyzji ma 
prostą sprawę. Może zrobić rozstrzygnięcie nadzor-
cze. I takie przypadki w Polsce będą miały miejsce. 
Jestem przekonany, że są takie miejsca, gdzie wy-
budowanie w centrum mieszkania +, gdy są… Nie 
100 ha itd., ale to musi być jakoś wkomponowane 
w tkankę miasta. To nie może być tak, że my, o, na 
tym fragmencie, tutaj, wybudujemy mieszkania + 
i koniec. To musi być oparte ma szerszej koncepcji 
realizacji. I w związku z tym, jak mówiłem, widzimy 
wyraźnie, że będą negatywne skutki wprowadzenia 
tej ustawy, w wielu kierunkach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy?
Pan senator Kopeć. Proszę.

(Senator Piotr Florek: No dobrze.)
(Głos z sali: To jest sprawozdanie.)
To jest tylko czas sprawozdań i proszę wszystkich 

państwa senatorów, żeby pytania dotyczyły przebiegu 
posiedzenia komisji.

Powiem jeszcze, bo to mi wolno, że my przecież 
chcemy ten punkt dokończyć. Jeżeli to się będzie 
bardzo przeciągać, to z powodów technicznych, 
związanych z tym, że musimy przygotować salę 
na jutrzejsze obrady szczytu, będziemy musieli 
przerwać rozpatrywanie tego punktu. Nie byłoby 
to bardzo roztropne, biorąc pod uwagę to, że jest 
perspektywa obrad w sobotę. A więc bardzo proszę, 
żeby może przenieść te rozważania do debaty, do 
dyskusji, która oczywiście będzie, a teraz ograni-
czyć się do pytań dotyczących przebiegu posiedzenia 
komisji.

Czy pan senator Komarnicki chciałby zadać panu 
senatorowi sprawozdawcy jakieś pytanie właśnie 
w tym duchu?

(Senator Władysław Komarnicki: Pan marszałek 
tak mnie ujął, że rezygnuję z zadania tego pytania. 
W dużej części tę sprawę wyjaśnił pan sprawozdawca 
mniejszości, senator Florek.)

To dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Rybicki zadaje pytanie. Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy pod-

czas posiedzenia komisji były brane pod uwagę 
rozważania co do tego, jakie negatywne konse-
kwencje przyniesie taka ustawa i ewentualnie jej 
realizacja. Bo przecież do tej pory proces inwe-
stycyjny był transparentny, był przejrzysty proces 
planowania miast, wieloetapowe działania, jeśli 
chodzi o uchwalanie studiów czy planów zago-
spodarowania przestrzennego. One były trans-
parentne i trwały przez bardzo wiele miesięcy, 
nieraz, niestety, lat. Teraz, jak pan powiedział, 
rada gminy ma powiedzieć tak albo nie. Jakie 
to rodzi ewentualne zagrożenia o charakterze 
korupcyjnym? I w jakim stopniu wyklucza się 
mieszkańców z uczestnictwa w procesie? O ile 
wiem, to ta ustawa daje mieszkańcom 21 dni na 
zgłaszanie uwag, a to jest właściwie ekspresowy 
termin. Proszę o informację, czy podczas prac 
komisji te aspekty były brane pod uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister inwestycji 
i rozwoju.

Jest z nami pan minister Artur Soboń. Czy pan 
minister chciałby zabrać głos?

Zapraszam pana na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Może jak teraz wyjaśnię kilka kwestii, to debata 

będzie… nie będziemy powtarzać tych samych wy-
powiedzi.

Ja chcę powiedzieć, że – może rozczaruję pana 
senatora Florka – nie mam ze sobą żadnej ulotki, 
ale dostrzegam, że zwrócił on uwagę na jedną za-
sadniczą kwestię, a mianowicie że ustawa, o której 
mówimy, nie jest specustawą, bo nie ma ona w sobie 
celu publicznego. Tzn. w ramach tego projektu nie 
regulujemy spraw własnościowych, odszkodowań ani 
innych tego typu kwestii, które są regulowane przez 
klasyczne specustawy.

Ta ustawa również w całości zabezpiecza interes 
gminy jako gospodarza w zakresie planowania prze-
strzennego.

Projekt ustawy, o której dzisiaj mówimy, rzeczy-
wiście był szeroko konsultowany, przez 4 miesiące 
konsultowaliśmy go z 260 podmiotami, które zgłosiły 
swoje uwagi. Tych uwag było ponad 1000. Oczywiście 
znaczna część z nich się powtarzała. Niemniej jednak 
można powiedzieć, że wzięliśmy pod uwagę głosy 
zarówno ze strony społecznej, tak więc w dużo więk-
szym stopniu związaliśmy ten projekt z planowaniem 
przestrzennym, umożliwiliśmy w dużo większym 
stopniu udział społeczeństwa w tworzeniu tego in-
strumentu, zwiększyliśmy rangę koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej itd., itd. – nie chcę przedłu-
żać – jak i ze strony samorządowej, dając całkowite 
władztwo stronie samorządowej, w tym przypadku 
radzie miasta, w zakresie decydowania o zagospoda-
rowaniu przestrzennym swojej lokalnej wspólnoty. 
Pragnę jednak wyjaśnić, żeby nie było w tym zakresie 
wątpliwości, że już w pierwotnej wersji – zgodnie 
z nią decyzję lokalizacyjną miał wydawać wojewoda 
– było tak, że ta decyzja wojewody to była decyzja 
zawsze za zgodą samorządu. Tak więc nigdy nie było 
sytuacji, w której chcieliśmy samorząd tego władztwa 
planistycznego pozbawiać.

Dlaczego związaliśmy te przesłanki ze studium? 
Słusznie pan senator zwrócił uwagę, że te prze-
słanki w zakresie potrzeb mieszkaniowych zostały 
rozbudowane o przesłanki ze studium. Stało się tak 
z 2 zasadniczych powodów, o których była już mowa 

Senator Tadeusz Kopeć:

Ja na samym końcu… Nie musi pan senator nawet 
odpowiadać na to pytanie.

(Głosy z sali: O!)
Na podstawie zarówno mojego doświadczenia 

w procesie inwestycyjnym, mieszkaniowym, jak też 
mojego doświadczenia jako starosty powiatu odpo-
wiedzialnego za wydawanie pozwoleń…

(Senator Piotr Florek: Zawodowe…)
…mogę powiedzieć, że nie mam żadnej wątpli-

wości, że wszystkie te przedstawiane przez państwa, 
zarówno przez poseł Młyńczak, jak i przez pana, 
argumenty są nieuzasadnione i że ta ustawa naprawdę 
w perspektywie przyniesie więcej pożytku niż tych 
obaw, o których państwo mówią.

Chciałbym jednak zadać panu senatorowi pytanie 
z racji pana ogromnej wiedzy, też w związku z by-
ciem wojewodą. Chodzi o bliską pana sercu Puszczę 
Notecką. Czy tam inwestorowi i gminie była potrzeb-
na specustawa, czy też na podstawie planu z 2011 r. 
wybudowali na sztucznej wyspie w Puszczy Noteckiej 
zamek z apartamentami? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeżeli, Panie Senatorze, to było przedmiotem ob-

rad, to proszę odpowiedzieć, jeżeli nie, to proszę ra-
czej to pominąć, zostawić do dyskusji.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, krótko. Ja się cieszę, że wszystkie 

te nasze debaty w Senacie są nagrywane. Dlatego że 
to, co tutaj mówimy… Teraz czasy się zmieniły, kie-
dyś to było inaczej. Wcześniej czy później do tego, co 
tutaj mówimy, będzie można wrócić. Tak więc trzeba 
bardzo uważać, co się mówi itd. Oczywiście, o tym 
nie było mówione. Tam było pozwolenie na budowę, 
wydał je któryś tam ze starostów. Ja tego tematu nie 
znam, ale widziałem wczoraj w telewizji migawkę, 
że coś tam się buduje…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To nie mówmy, Panie Senatorze, o telewizji. Nie 

było tego na posiedzeniu…
(Senator Piotr Florek: Aha, no dobrze. Nie było.)
Jeżeli pan senator Kopeć by chciał, to może jeszcze 

w dyskusji wystąpić.
(Senator Czesław Ryszka: To była PIS-owska te-

lewizja.)
(Senator Piotr Florek: PIS-owska? Ja nie wiem.)
Widzę, że pytań dalszych nie ma.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Głos z sali: Na tym skończymy chyba.)
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(sekretarz stanu A. Soboń) w istniejącą przestrzeń. To jest coś, czego do tej pory 
się od inwestora nie wymagało. Chcę tutaj jeszcze 
jedną rzecz podkreślić, która jest moim zdaniem waż-
na, taką, bym powiedział, statystyczną. Tu znowuż 
się do tej statystyki odwołam, bo ona jest niestety 
niesatysfakcjonująca. Co trzeci miejscowy plan zago-
spodarowania przyjęty w Polsce przez samorządy nie 
obejmuje nawet 1 ha terenu. Czyli coś, co nazywamy 
planowaniem przestrzennym, nie jest de facto szer-
szym spojrzeniem na zagospodarowanie przestrzeni, 
tylko załatwianiem jednostkowej, wycinkowej kwe-
stii, sprawy, która musi być z różnych względów – 
albo samorząd ma taką wolę – załatwiona.

Ja już nie chcę się wdawać w dyskusję na temat 
tego, które samorządy ten projekt ustawy popiera-
ją, a które go nie popierają. Związek Samorządów 
Polskich wyraził pozytywną opinię. Wiele miast wy-
raziło w tym zakresie opinię pozytywną. 

Bardzo ważna jest kwestia – zależy mi na tym, 
żeby to wytłumaczyć – o której powiedziała pani se-
nator Zdrojewska. Otóż ja też mam takie przekonanie, 
że dzisiaj samorządy nadużywają tego instrumentu, 
jakim są warunki zabudowy. Dla inwestycji miesz-
kaniowych wydano ich w roku 2018 ponad 83 tysiące 
w całej Polsce, z czego kilka tysięcy dla zabudowy 
wielorodzinnej. Dlaczego? Dlatego oczywiście, że nie 
ma tam planu zagospodarowania, WZ nie są nawet 
związane ze studium. 

Co jest dzisiaj na rynku? Odnośmy się nie do tej 
rzeczywistości idealnej, tylko do tej, która nas otacza. 
Na rynku jest tak, że mieszkania sprzedają się na pniu. 
Jest gigantyczny popyt na mieszkania. Inwestorzy 
o tym wiedzą. Co robią inwestorzy? Ich jedynym ce-
lem, deweloperów, jest uzyskać jak najwyższą marżę, 
w jak najwyższym stopniu zarobić na tej inwestycji. 
Co zrobić, żeby jak najwięcej zarobić na inwestycji? 
Znaleźć taką lokalizację, która pozwoli na to, aby 
marża była jak największa. W związku z tym, że 
dzisiaj niczego od inwestorów nie wymagamy… Ja 
rozumiem tę troskę o to, co po 5 latach, jeśli inwestor 
podpisze umowę z gminą na dowóz dzieci… Tylko że 
dzisiaj nikt nie wymaga od inwestora żadnych 5 lat 
dowozu dzieci. Więc, wracając do tej rzeczywisto-
ści realnej, sytuacja jest taka, że inwestor idzie poza 
granice administracyjne miasta – rzeczywiście – po 
to, aby uzyskać wyższą marżę. Wie, że te mieszkania 
sprzeda, a wszystkie koszty, które są, koszty społecz-
ne, koszty związane z dojazdami, z infrastrukturą 
techniczną, komunikacyjną, społeczną, przerzucane 
są na samorząd. 

Dlatego my tą ustawą chcielibyśmy odblokować 
atrakcyjne tereny, jeśli chodzi o budownictwo miesz-
kaniowe, właśnie te, o których mówiłem, które bardzo 
często dzisiaj znajdują się w centrach miast, w bezpo-
średniej bliskości osiedli, w bezpośredniej bliskości 
szkoły, komunikacji publicznej, po to, aby one mogły 

w dyskusji. Po pierwsze, studia są wszędzie – jest 
to dokument, który dzisiaj mają wszystkie gminy 
– a planami zagospodarowania przestrzennego, ak-
tualnymi planami… I tu wyjaśniam tę różnicę, te 
wartości 31% i 16%. Tak więc 31% – aktualne plany 
zagospodarowania. A na bazie ustawy, która dzisiaj 
obowiązuje, z 2003 r., to jest rzeczywiście 16%…

Po drugie, studia zawierają to, o co panowie ape-
lowali, czyli analizę ekonomiczną, prognozę demo-
graficzną i cały ten zasób informacji, który pozwala 
radzie podjąć właściwą decyzję. Wyłączyliśmy jedy-
nie, jeśli chodzi o tę zgodność ze studium, określone 
tereny, zresztą w pełnej zgodzie z samorządem. Co 
więcej, samorząd w ogóle warunkował poparcie… 
Na to nie zgodziliśmy się w ramach komisji wspólnej 
rządu i samorządu – to była jedna z rozbieżności, 
których, swoją drogą, na koniec tak wiele nie zostało. 
A chodziło samorządom o to, żeby tę ustawę ogra-
niczyć wyłącznie do tych terenów, czyli do terenów 
pokolejowych, poprzemysłowych, powojskowych, 
popocztowych i terenów rolnych. W związku z tym, 
że na tych terenach może mieć miejsce sytuacja… Bo 
może być tak, że rada chciałaby realizować cel miesz-
kaniowy, np. w postaci programu „Mieszkanie +”, ale 
przekształcenie terenu, np. pokolejowego, trwałoby 
3, 5 czy 10 lat, bo tak to w dużych miastach bywa. 
Co trzeci plan w Polsce to jest plan, który jest uchwa-
lany dłużej niż 3 lata. W związku z tym ta ścieżka 
jest analogiczna, ale dużo krótsza. Nie ma tu żadnej 
rewolucji. Myślę, że w ten sposób powiedziałem też 
à propos tego, że co nagle, to… Ale to nie jest nagle.

Standardy urbanistyczne są opisane w sposób pre-
cyzyjny, odstępstwo od nich również – 50% w jedną 
i w drugą stronę. Samorządy chciałyby, aby to było 
odstępstwo 100-procentowe, ale w takiej sytuacji… 
My musimy, że tak powiem, w czymś zakorzenić tę 
uchwałę lokalizacyjną. To muszą być sztywne stan-
dardy. I one są sztywne w tym sensie, że są uwa-
runkowane uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
W tym trybie, jeśli realizowana będzie inwestycja 
mieszkaniowa, kontrakt inwestora z samorządem ma 
bardzo twarde reguły. Inwestor ponosi gigantyczne 
ryzyko, ponieważ oczekiwania wobec niego są dużo 
wyższe, niż w normalnym dotychczasowym jednym 
czy drugim trybie, w jakim inwestor chce realizować 
inwestycje. Krótko mówiąc, ten kontrakt polega na 
tym: dostajesz, masz szybszą ścieżkę – ta szybkość 
wynika przede wszystkim z opinii versus uzgod-
nienia i z tych krótkich terminów, które są organom 
i potem samej radzie w tej ustawie narzucone – ale 
w zamian za to musisz spełnić te wysokie standardy 
urbanistyczne, które zapisaliśmy w projekcie ustawy 
i których wizualizacją będzie koncepcja urbanistycz-
no-architektoniczna, która będzie wpisywać ten teren 
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(sekretarz stanu A. Soboń) takie programy za Gierka, były różnego rodzaju tego 
typu pomysły. Ale był też taki pomysł jak WuWa 
we Wrocławiu – to oczywiście w niemieckich cza-
sach – który, o dziwo, pomimo że były to pomysły 
tanie, mieszkania dla ludzi niezamożnych… Jednak 
te mieszkania okazały się nowoczesne i do dzisiaj 
ujmują swą urodą architektoniczną. To było…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
pytanie.)

No właśnie, chciałabym zapytać o to, dlaczego 
takich standardów państwo nie ustalili i czy np. mini-
sterstwo nie myślało o tym, żeby ogłosić ogólnopolski 
konkurs wśród architektów i jednak określić pewne 
ramy architektoniczne, które dotyczyłyby też ekolo-
gii, zastosowania nowych, nie wiem… powiedzmy, 
domów inteligentnych itd., itd. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Widzę, że jeszcze zgłosili się pan senator Rybicki 

i pan senator Czerwiński.
Czy jeszcze ktoś będzie zadawał pytanie?
Pan senator Florek.
To może podzielimy to tak, że pan senator Rybicki 

doda swoje pytanie do pytań pani senator i poprosimy 
o zwięzłą odpowiedź.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja odnosiłem wrażenie, że rząd 

Prawa i Sprawiedliwości poprzez nowelizacje czy 
przepisy, które uchwalaliśmy, dotyczące nierozpra-
szania budowy np. na terenach wiejskich, lokalizacji 
wiatraków w odległości nie mniejszej niż ileś tam od 
zabudowań… że jest to przejawem troski o przestrzeń 
publiczną, o krajobraz, i ten przyrodniczy, i kultu-
rowy, jakkolwiek by to nazwać. Ale ta ustawa, tak 
wynika z opinii analityków, może doprowadzić do 
rozproszenia zabudowy, do suburbanizacji, rozlewa-
nia się miast. Czy nie widzi pan takiego zagrożenia?

I drugie pytanie. Czy to, że nie ma w tej ustawie 
mowy o gruntach leśnych, znaczy, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości rezygnuje z możliwości bądź nie 
rozpatruje już możliwości zabudowy mieszkaniowej 
na gruntach leśnych? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o zwięzłe odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Dziękuję, Panie Marszałku.

zostać wykorzystane pod budownictwo mieszkanio-
we. Stąd też cały pomysł tzw. uchwały lokalizacyjnej, 
która zakłada pewne proporcje i szeroko opisuje infra-
strukturę towarzyszącą w tejże uchwale. Tzn. proporcje 
to 80:20, ale wpisaliśmy tam konieczność lokalizacji 
wszystkich niezbędnych ludziom funkcji w ramach 
takiego osiedla. Do tej pory można było budować 
punktowo, tylko 1–2 bloki, po to, aby na tym zarobić. 
My proponujemy całkiem inne spojrzenie, spojrze-
nie uwzględniające różne zadania, które w ramach tej 
uchwały lokalizacyjnej będą mogły być realizowane. 
I jeśli chcemy realizować, a chcemy, duże projekty 
inwestycyjne, takie właśnie na kilka tysięcy mieszkań 
w jednej lokalizacji, to musimy zapewnić zintegrowany 
proces podejmowania decyzji co do całości inwestycji.

No i oczywiście nie mogę jakoś powstrzymać się 
od złośliwości, która na koniec… Być może powinie-
nem się powstrzymać. Pan marszałek np. patrzy teraz 
na mnie tak, jakby…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę 
się powstrzymać.)

Tak, żebym się powstrzymał. No ale muszę po-
wiedzieć tak: zamek w Puszczy Noteckiej – à propos 
tego transparentnego dzisiaj procesu podejmowania 
decyzji – powstał na planach zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonych przez tę gminę w roku 2011. 
I to jest à propos tej transparentności podejmowania 
dzisiaj decyzji w zakresie inwestycji budowlanych 
w Polsce. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze. 
Proszę chwilę pozostać, bo może się zdarzyć, że 

będzie pytanie do pana ministra.
Pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja mam pytanie. Właśnie o to chodzi, właśnie 

chodzi o tę zabudowę i o to, że był plan w Noteci. 
Skoro teraz, przy tego typu wymaganiach itd., jest 
niedobrze, to co nam grozi przy tak uproszczonych 
procedurach?

Panie Ministrze, więc proszę tutaj nie czarować – 
jeżeli procedury będą uproszczone, to patologii będzie 
więcej, a nie mniej. To jest zupełnie oczywiste dla mnie.

Druga kwestia, o której… Ale chciałabym wrócić 
do pytania. Chciałabym zapytać, Panie Ministrze, 
o coś takiego… Bo wprowadziliście standardy do-
tyczące jakichś ułatwień dla mieszkańców itd. A ja 
bym chciała zapytać pana, czy pan zna takie roz-
wiązania… Bo przecież to nie jest pierwszy rząd, 
który wymyślił jakiś program mieszkaniowy. Były 
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Nie, nie mamy intencji budować na jakichkol-
wiek terenach chronionych – to jest dość precyzyjnie 
w art. 5 tejże ustawy zapisane – ale także na terenach 
leśnych, w tej ustawie nie regulujemy tej kwestii.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
To teraz poproszę o pytania pana senatora 

Czerwińskiego i pana senatora Florka.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jaki jest stosunek tych przepisów, które są w tej 

ustawie, do planowanego kodeksu budowlanego? Czy 
one są częścią tego kodeksu, czy są poza nim, czy też 
być może kodeks nie będzie dalej rozwijany i one 
staną się jedynymi, które będą obowiązywać?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
I jeszcze pytanie pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tylko też taki krótki wtręt, Panie Ministrze. To 

było tak: jak sędzia ukradł kawałek kiełbasy, to trzeba 
wszystkich sędziów wymienić albo jak nie można 
było pomnika postawić na placu, to trzeba zarządcę 
zmienić. A więc możemy oczywiście podawać takie 
pojedyncze przykłady odnośnie do tej budowy.

Ale, Panie Ministrze, konkretnie, jeżeli chodzi 
o standardy, o ten przykład, który podawałem, o te 
4 kondygnacje… Czy w standardach jest taka możli-
wość? Bo ja rozumiem, że w miastach do 100 tysię-
cy. Czyli albo 6, albo 2. Gdyby pan mógł wyjaśnić, 
czy są tam odstępstwa… Bo wydaje mi się, że były 
odstępstwa i możliwości, ale nie jestem pewien, czy 
ewentualnie nie grozi to tym, że jakieś tam miasto 
– już nie chcę podawać przykładu… Jakieś miasto, 
powiedzmy Konin, czyli 70 tysięcy mieszkańców… 
Tam budynku powyżej 6 pięter nie wybudujemy. Czy 
jest ta możliwość?

I, Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie. Ja zgłosi-
łem poprawkę do art. 8 ust. 1, żeby dodać tam kolejny 
punkt. Chodziło mi o analizę ekonomiczną i prognozę 
skutków finansowych inwestycji. Ta prognoza skut-
ków finansowych to jest coś, co przy planie musi być 
itd., itd. A więc inwestor mógłby takie coś zrobić. 
Przynajmniej by było wiadomo… Rada, podejmu-
jąc uchwałę, wiedziałaby, co jej w takim razie grozi. 
Dlaczego państwo tej poprawki nie chcecie poprzeć? 
Dziękuję.

Uproszczenia są na sztywno umocowane w stan-
dardach. Ja bym zachęcał, aby, po pierwsze, spoj-
rzeć na te standardy, po drugie, spojrzeć na to, czego 
wymagamy w ramach koncepcji urbanistyczno-ar-
chitektonicznej od inwestora w tym trybie. Myśmy 
rzeczywiście… Pani senator zwraca uwagę na kon-
kursy. Jeśli chodzi o takie modelowe, standardowe 
rozwiązania, to BGKN przygotował, jeśli chodzi 
i o budownictwo wielorodzinne, i o jednorodzinne… 
Zachęcam do zapoznania się, bo to były konkursy, 
w których brało udział kilkaset zespołów, łączących 
siły dostawców technologii, naukowców i architek-
tów. Sama koncepcja miała być realizowana w kon-
kursie. No ale tu się zderzyliśmy z konstytucyjną 
zasadą swobody działalności gospodarczej. Zdaniem 
Rządowego Centrum Legislacji narzucenie formuły 
konkursowej przy wyborze koncepcji urbanistyczno-
-architektonicznej byłoby ograniczeniem swobody 
działalności gospodarczej.

Chcę powiedzieć, że w przypadku Wrocławia my 
mamy – chętnie o tym opowiem już indywidualnie 
– duże plany inwestycyjne co do mieszkań, które na 
pewno… Jeśli uda mi się przekonać panią senator, 
to pani senator będzie nas wspierać, aby udało się to 
zrealizować. Chodzi o mieszkania komunalne, ale 
także te realizowane z pieniędzy inwestycyjnych, któ-
re chcemy realizować na gruntach Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o rozwiązania systemowe – przepra-
szam, o tym nie powiedziałem na początku – to, tak 
jak na posiedzeniu komisji mówiłem i podtrzymuję 
to również na posiedzeniu Senatu, takie rozwiązania 
pokażemy po wyborach samorządowych, poddamy je 
pod dyskusję publiczną i będą państwo mogli ocenić 
rozwiązania systemowe w zakresie prawa budowlane-
go i planowania przestrzennego. Dlaczego pod koniec 
roku? Z powodów oczywistych: chciałbym, żeby one 
stały się wyłącznie elementem debaty merytorycznej, 
a nie przedmiotem innej debaty niż merytoryczna, 
a taka pokusa miałaby miejsce, gdybyśmy pokazali 
te rozwiązania wcześniej.

Troska o przestrzeń – odpowiadam panu senato-
rowi – jest absolutnie fundamentalna. Pan premier 
w swoim exposé mówił, iż piękno nas wyzwoli, cy-
tując Scrutona. Utworzył instytut urbanistyki i archi-
tektury, z którym współpracowaliśmy przy projekto-
waniu tej ustawy i z którym współpracujemy także 
przy projektowaniu kolejnych ustaw, w tym jakże 
ważnej dla tego zawodu ustawy o zawodzie architek-
ta. Tak więc wspólnie realizujemy to zobowiązanie, 
jakim jest przestrzeń wspólna.

Wydaje mi się, że odpowiedziałem, jaka inten-
cja zapobiegania suburbanizacji jest w tej ustawie. 
Chcemy wykorzystać te tereny, które do tej pory wy-
korzystane być nie mogły.
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widziała. Teraz będą one publicznie dostępne, włącz-
nie z wizualizacją tej inwestycji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zgłaszają się jeszcze pani senator i pan marszałek.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Jeżeli nie, to poproszę teraz panią senator.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Już ostatnie moje pytanie.
Chciałabym poprosić o odpowiedź na pytanie, ja-

kie było poparcie w Sejmie dla tego projektu. Jeżeli 
takie było, to proszę się nie pogniewać o osoby, o któ-
re zapytam. Ale czy to prawda, że ministrowie Jaki, 
Kamiński i Sellin, czyli wiceminister kultury, byli 
przeciwko temu projektowi?

I proszę powiedzieć, jakie były powody – jeżeli tak 
było – że wiceminister kultury, czyli ministerstwa, 
które jakoś tam też powinno mieć pieczę nad gospo-
darką przestrzenną, jednak odniósł się negatywnie 
w głosowaniu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze ostatnie pytanie.
Pan marszałek Borusewicz, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówił pan, że będzie zakaz za-

budowy terenów chronionych i leśnych. To jest jasne. 
Ja pytam, czy będzie także zakaz budowy na te-

renach zalewowych. Pamiętam 1997 r. i pamiętam 
problem, który został stworzony przez nas samych, 
bo budowano na terenach zalewowych. Szczególnie 
dotyczyło to Wrocławia. Czy tutaj będzie taki zakaz? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę pana ministra o udzielenie zwięzłych od-

powiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Pani Senator!
Trudno mi wypowiadać się za posłów, którzy 

głosowali za projektem, i za posłów, którzy tak nie 
głosowali. Jeśli dobrze pamiętam, to większość, 225 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:

Odpowiadam krótko senatorowi Czerwińskiemu: 
wyłącznie chronologiczne, czyli ten projekt jest 
teraz, a projekt kodeksu będzie projektem, który 
zaprezentujemy pod koniec roku. Ale chcę powie-
dzieć, że nie przywiązałem się do tego, że to będzie 
jeden kodeks, który będzie miał ambicję uregulować 
wszystkie kwestie. Jestem gotów wraz z zespołem, 
który powołałem… I zespół o tym rozmawia, a tam 
nie ma polityków, są wyłącznie eksperci. Chodzi 
o to, aby to były rozwiązania systemowe, ale być 
może nie będą to rozwiązania w formie jedne-
go kodeksu, tylko w formie systemowych zmian 
kluczowych ustaw w tym zakresie, w tym przede 
wszystkim prawa budowalnego i ustawy o plano-
waniu przestrzennym. Bo kłopoty z kodeksem są 
państwu znane. On składałby się w istotnej części 
z przepisów przejściowych. Chciałbym uniknąć tutaj 
tego rodzaju perturbacji.

Przepraszam senatora Florka, że nie odpowiedzia-
łem od razu na pytanie o te 4 kondygnacje. Już nie 
wchodząc w szczegóły, powiem krótko: to nie jest 
jedyny tryb uzyskania zgody na lokalizację inwesty-
cji. Najlepszy jest wtedy, gdy jest plan zagospodaro-
wania przestrzennego, bo jest najkrótszy. To znaczy, 
od razu idzie się po pozwolenie na budowę, jeśli in-
westycja spełnia założenia planu zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z tym – żebyśmy też 
nie wprowadzali opinii publicznej w błąd, że teraz 
w miastach do 100 tysięcy nie będzie można budo-
wać wyższych czy niższych budynków – ten tryb jest 
określony dla specyficznych inwestycji, w przypadku 
których inwestorzy będą chcieli z tego trybu skorzy-
stać. W żadnym razie nie znosi on obowiązujących 
dzisiaj zasad ogólnych.

I teraz: ja wiem, że wpisanie jakiejkolwiek odle-
głości czy np. liczby kondygnacji zawsze budzi jakieś 
emocje, bo można powiedzieć: dlaczego taka, a nie 
inna. Tylko – żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli 
– jeśli mówimy o daniu możliwości samorządom co 
do odstępstw, a ja nie wpisałbym żadnej wysokości 
tych budynków, to odstępstwa od nieskończoności 
byłyby niemożliwe. To znaczy, nie da się 50% od 
nieskończoności więcej, 50% od nieskończoności 
mniej… No, stąd też te 4 kondygnacje. Tak że, jeśli 
wziąć pod uwagę, że to jest inwestycja, która ma re-
alizować niższe cenowo budownictwo, to jest w tym 
sensie racjonalna…

A odpowiadając na pytanie o analizy… Naprawdę 
wymagamy dużo więcej w ramach koncepcji urba-
nistyczno-architektonicznej i rada będzie mogła wy-
magać od inwestora informacji, których do tej pory 
np. przy warunkach zabudowy w ogóle na oczy nie 
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(sekretarz stanu A. Soboń) ni. Skutki proponowanych deregulacji mogą dopro-
wadzić przede wszystkim do dewastacji przestrzeni, 
która jest naszym cennym zasobem. Wszyscy wiemy, 
że należy nim bardzo racjonalnie gospodarować.

Wprowadzenie ustawy w obecnym kształcie 
skutkować może zmniejszeniem roli planowania 
przestrzennego, ograniczeniem roli mieszkańców 
w kształtowaniu przestrzeni miast i podporządko-
waniem procesów planistycznych woli politycznej, 
a nie merytorycznej.

Oczywiście nie jest tak, Panie Ministrze, że ta 
ustawa zawiera same złe zapisy. Nie byłbym sobą, 
gdybym nie powiedział, że są tam zapisy bardzo po-
zytywne i że ja je dostrzegam. Mogłyby one stanowić 
element całości zmian systemu, choćby w zakresie 
paramentów technicznych inwestycji – tutaj ma pan 
pełne wsparcie – z uwzględnieniem dostępu do usług 
edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. Niemniej 
jednak jako całość ta ustawa stoi w sprzeczności z po-
stulatem uznania przestrzeni publicznej za dobro pu-
bliczne, a nie za własność dewelopera, który zgodnie 
z omawianą ustawą może tak naprawdę robić z tą 
przestrzenią, co mu się żywnie podoba.

Szanowni Senatorowie, my w tej Izbie przez 
2,5 roku procedowaliśmy wiele ustaw i wiemy do-
skonale, że tego typu ustawy wymagają od nas po-
ważnego traktowania, wymagają konsultacji z samo-
rządami, a przede wszystkim z zainteresowanymi 
stronami. Błagam: nie można takich ustaw przygo-
towywać w pośpiechu. Czy znowu mamy głosować 
za ustawą, która spowoduje paraliż w codziennym 
funkcjonowaniu samorządów i trzeba będzie ją wielo-
krotnie nowelizować? Tak nie może być. Powaga tego 
gmachu nakazuje nam, aby takie rzeczy czynić roz-
tropnie i merytorycznie. Czyli dokładnie odwrotnie 
niż w sposób, w jaki ta ustawa była przygotowywana 
przez stronę rządową.

Panie Ministrze, ja mówię: z tą ustawą wielokrot-
nie będziemy się spotykać. I chociażby dlatego dzisiaj 
mówię tej ustawie „nie”, chociaż sercem jestem za 
tym, żeby jak najwięcej mieszkań powstawało w tym 
kraju. O to, że tak nie jest, nie wolno mnie posądzać. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan senator poruszył już kilka tematów, które też 

chciałem poruszyć. W związku z tym ograniczę się 
tylko do niektórych spraw.

posłów z różnych klubów parlamentarnych, głosowała 
za tym projektem. Proszę pytać tych, którzy głosowali 
przeciw. W każdym razie pan wicepremier, minister 
kultury głosował za projektem.

Odpowiadam na pytanie pana marszałka. Tak. 
Art. 5 ust. 2: przepisy ust. 1 – chodzi o lokalizację 
tych inwestycji – stosuje się odpowiednio do… Art. 5 
mówi o terenach chronionych. W ust. 2 wymienione 
są otuliny form ochrony przyrody, rodzinne ogródki 
działkowe i obszary szczególnego zagrożenia powo-
dzią.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Skończyliśmy serię pytań do przedstawiciela rzą-

du.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Komarnicki.
Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Specustawa mieszkaniowa – według mojej wiedzy 

i wiedzy samorządowców z mojego okręgu, okręgu 
nr  21, z którymi się konsultowałem – wprowadzona 
została bocznymi drzwiami. Była ona procedowana 
– nie wiem dlaczego, bo do dzisiaj nikt mi tego nie 
wyjaśnił – w nadzwyczajnym pośpiechu. Powtarzam: 
w nadzwyczajnym pośpiechu. A przecież ta ustawa 
jest ważna, dlatego że dotyczy polityki mieszkanio-
wej oraz planowania przestrzennego i zadań wła-
snych samorządów. Została ona jednak stworzona na 
chybcika, w pośpiechu i bez właściwych konsultacji 
z samorządami.

Wracam do kwestii merytorycznej. Należy stwier-
dzić, że projekt ustawy umożliwia lokalizowanie 
inwestycji mieszkaniowej na wniosek inwestora 
z pominięciem przepisów dotyczących planowania 
zagospodarowania przestrzennego, z ułomnymi kon-
sultacjami społecznymi, a przede wszystkim z po-
gwałceniem zasad polityki przestrzennej samorzą-
dów. To są słowa samorządowców, z którymi bardzo 
długo rozmawiałem.

Ustawa wprowadza przepisy obciążające gminy 
działaniami deweloperów. Będzie też powodować 
rozlewanie się tkanki miejskiej, zamiast ją zacieśniać. 
Ustawa ignoruje jakiekolwiek analizy dotyczące ra-
cjonalnego wskazywania terenów pod zabudowę 
mieszkaniową i niestety nie respektuje istniejących 
dotychczas, żmudnie wypracowywanych planów.

Ustawa stwarza warunki do bylejakości i obniża-
nia standardów przy zagospodarowywaniu przestrze-
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(senator P. Florek) dopłata. A nie to, że my zarobimy tutaj jakieś tam 
pieniądze na tym gruncie, bo jeżeli go pozyskamy, 
a wiemy skąd… Krajowy Zasób Nieruchomości miał 
to wszystko robić, pozbierać, handlować, sprzeda-
wać, finansować infrastrukturę. Takie były założenia 
tego programu. No, dzisiaj pewno już o tym myśmy 
zapomnieli. Tak więc, Panie Ministrze, ja nie wi-
dzę… Zresztą mamy już pierwsze tego przykłady. 
To chyba Jarocin, o ile pamiętam. Tam też była de-
cyzja co do budowy, w związku z tym podzielono 
troszeczkę… Chodziło o to, że tam po części było 
budownictwo komunalne, więc w związku z tym… 
I co się okazało? Ja to widziałem tylko w telewizji, 
nie byłem w Jarocinie. A więc okazało się, że czynsz 
w tych mieszkaniach komunalnych jest niższy niż 
w tych mieszkaniach, które zostały oddane. No, tu-
taj nie ma cudów, na rynku nie ma cudów. Inwestor 
musi wykonać, wybudować, zatrudnić ludzi i kupić 
materiały. Mało tego, ceny jeszcze teraz trochę ro-
sną. W związku z tym tu się nic nie zrobi. Na gruncie 
troszeczkę można zaoszczędzić, ale to naprawdę nie 
ma wielkiego znaczenia. Dlatego komplikowanie 
sytuacji w tym projektowaniu itd.… Można było 
szukać innych rozwiązań. Nie czas na to, żebym 
podpowiadał tutaj w tej chwili inne rozwiązania, 
które są możliwe, ale mówię, że należało szukać 
innych rozwiązań, bo ta ustawa po prostu niedużo 
zmieni. Będziemy oczywiście słyszeć, że gdzieś 
tam w jednym mieście to się zdarzy, że zostanie 
wybudowany 1 budynek, 2, 3 budynki mieszkalne, 
wielorodzinne itd., itd., ale nie o to chodzi. To nie 
uzdrowi sytuacji. To nie spowoduje, że mieszkania 
będą tańsze, ogólnodostępne itd.

Reasumując, Panie Ministrze, powiem tak: nie 
sądzę, niestety, żeby na rynku mieszkaniowym coś tu 
się zmieniło. Będziemy tylko mówić, mówić, mówić, 
że wszystko jest lege artis, że wszystko jest w porząd-
ku, a efekty będą jak zawsze, wyjdzie to jak zawsze. 
No, nie mówię tu już o piłce nożnej, ale można by 
w tej chwili to z tym porównać, bo ostatnio nam to 
wychodzi… Tak że oczywiście mogę tylko jeszcze raz 
potwierdzić, że niestety, ale tej ustawy, takiej, jak tu 
jest przedstawiona, nie możemy poprzeć. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Chciałabym powiedzieć tak: no, przypomnijmy 

sobie nasze dyskusje i wątpliwości co do tzw. miesz-
kań +. One się potwierdziły. Chodzi o to, co mówił 
przed chwilą pan senator Florek, tzn. takie sytuacje 

Udział społeczeństwa. Panie Ministrze, tam jest 
wpisane 21 dni. Wiemy, jak cały proces wygląda. 
Oczywiście, pewno proces całego przygotowania… 
Bo jak inwestor będzie chciał… i będzie musiał spro-
stać wszystkim warunkom, które są, jeżeli będzie de-
cyzja środowiskowa itd., no to oczywiście to wszystko 
będzie trwało rok czy 2 lata. Samo przygotowanie. 
Wiemy, jak wygląda przygotowanie inwestycji. Mój 
przedmówca, który o tym mówił, takie inwestycje 
realizował, więc wie, jak to wygląda. Ten proces bę-
dzie trwał długo, to nie ulega wątpliwości.

Sama realizacja oczywiście… Jak się złoży ten 
wniosek, no to potem są te terminy ustawowe. No, 
ale m.in. jeżeli na stronie internetowej gminy i na 
BIP zostanie to ogłoszone, to jest tych 21 dni na to, 
żeby można było ewentualnie wnieść jakieś uwagi. 
Nie za bardzo wiem, jak one będą rozpatrywane – 
pozytywnie, negatywnie… W planach zagospoda-
rowania przestrzennego mamy to jasno napisane, że 
jak negatywne, to też rada potem decyduje. Tutaj za 
bardzo nie wiem, jak to by miało być.

Ale, Panie Ministrze, te tanie mieszkania, to, co 
pan powiedział… Bo taki jest cel tej ustawy i z tym 
się zgodzimy: o to chodzi, że to przede wszystkim 
grunty… O to chodziło, żeby były grunty pod bu-
downictwo. Chociaż ogólnie możemy powiedzieć, że 
w Polsce nie ma problemu, jeżeli chodzi o to, co w tej 
chwili jest w planach. Bo terenów przeznaczonych 
pod budownictwo w planach, jak wynika z danych, 
które tam czytaliśmy, jest pewno na 60 milionów 
mieszkańców, a w Polsce jest niecałych 40 milionów. 
Tak więc w związku z tym można by rzeczywiście 
tych gruntów znaleźć dużo. Ale chodziło o to, żeby 
to były grunty tańsze. I one miały właśnie spowodo-
wać, że dzięki temu będą te tanie mieszkania. A teraz 
udział właśnie tego tańszego gruntu, czyli np. te tere-
ny pokopalniane, o których mówiliśmy, powojskowe 
itd.… Tylko że oczywiście, on będzie tańszy, bo on 
będzie w zasobie, ale sama realizacja budownictwa 
dzisiaj… A wiemy, że inwestor musi brać pod uwagę 
wszelkie elementy, m.in. oczywiście materiały, co jest 
istotne, no, robotników, kogoś, kto to wszystko wyko-
na, zrealizuje itd. itd.… I to w dużej mierze decyduje 
o tym, ile mieszkanie będzie kosztować. Tak więc 
w związku z tym to, co pan mówi o tym tanim grun-
cie… No, rzeczywiście to jest pewien element, który 
może wspomnianą cenę troszeczkę obniżyć. Ale nie 
wydaje mi się, żeby to spowodowało aż tak znaczne 
obniżenie kosztów oddania 1 m2 powierzchni.

No i teraz trzeba ewentualnie patrzeć, jakie są 
inne rozwiązania. I tutaj oczywiście dużym plusem 
jest to, że są te dopłaty – to nie ulega wątpliwości – 
do czynszu. Tylko żeby one były sprawiedliwe, dla 
ludzi, których nie stać itd., itd., To jest właśnie ta 
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(senator B. Zdrojewska) ładne, estetyczne, takie wzorcowe tanie domy. Ale na 
razie tego nie widzę i bardzo wątpię, że coś takiego 
będzie. Obawiam się, że będzie tak, że ci dewelo-
perzy, niestety, będą przedstawiali jak najprostsze, 
jak najbrzydsze projekty i takimi domami obrosną 
miasta.

I to, o czym mówił jeden z senatorów, czyli roz-
lewanie się miast, co jest fatalne. W środku miast 
znajdują się grunty drogie. Nawet jeżeli one należały 
np. do kolei, do wojska czy kogoś innego, to one i tak 
powinny być drogie. One powinny służyć poprawie 
estetyki miast, ale tam powinno być miejsce na szpi-
tale, na obiekty użyteczności publicznej itd., itd., a nie 
np. na tanie budownictwo mieszkaniowe. Tak więc 
przed tym też ostrzegam, jeżeli miałoby to dotyczyć 
dużych miast, jeżeli gdzieś tam wewnątrz takie tereny 
byłyby uwalniane.

O gminach na zewnątrz już powiedziałam. Będzie 
to wyglądało tak, że coraz dalej te gminy będą prze-
znaczały tego typu tereny i będą mieszkania, tak jak 
w Jarocinie, po prostu w szczerym polu, będzie tak, 
że obok łany zboża, a tutaj wybudowane osiedle. I też 
nie wiadomo zazwyczaj… Nawet jak wyznaczymy 
standardy dotyczące dojazdów do szkoły itd., to i tak 
wiemy, że ludzie utkną w korkach, nie będzie dróg 
dojazdowych i to wszystko będzie i tak, i tak na gar-
nuszku gminy.

Tak że zwracam na to wszystko uwagę. Będę oczy-
wiście głosowała przeciwko, ponieważ już nie ufam 
państwu. Po tych mieszkaniach z „Mieszkania +”, 
które państwo przygotowaliście i które okazały się 
tak tragicznym bublem… Myślę, że to też niestety 
będzie bublem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Poprosiłem o głos, ponieważ ze zdumieniem słu-

cham od dłuższego czasu najpierw pytań, a teraz dys-
kusji, w której mówi się o tym, jak ważny jest ład 
przestrzenny – jest ważny, to jasne – jak ważny jest 
ogródek, piękny widok z okna i śpiewające ptaszki. 
To wszystko jest bardzo ważne. Ale są miliony ludzi 
w Polsce, które po prostu nie mają gdzie mieszkać 
albo gnieżdżą się po kilka rodzin w jednym pokoju. 
To też jest fakt i coś z tym trzeba zrobić. I to my, 
właśnie my wszyscy, rządzący jesteśmy za to odpo-
wiedzialni. Jeżeli na 2 szalach mamy takie 2 wartości, 
to jest zupełnie oczywiste, że skoro mówimy o tym, 
że trzeba poprawić byt Polaków, milionów Polaków, 
to po prostu wymaga to działania. A jak wygląda to 
działanie dotychczas? No właśnie te przewlekające się 

jak w tym żałosnym Jarocinie, w żałosnym… Okazało 
się, jak po tak długim czasie mogą wyglądać…

(Senator Dorota Czudowska: Za relację z Jarocina 
to pani senator podziękujemy.)

…jak po tak długim czasie mogą wyglądać efekty 
pracy tego programu. Jeżeli posłuchamy mieszkań-
ców, ludzi, którzy tam właśnie żyją i którzy muszą 
płacić wyższy czynsz, podczas gdy naprzeciwko 
w mieszkaniach komunalnych, w identycznych miesz-
kaniach, tylko że oni muszą to wykańczać na własny 
koszt, ludzie mieszkają za mniejsze pieniądze, pła-
cą mniejszy czynsz i mogą wykupić mieszkanie na 
własność, a ci nie mają własnych praw… Oczywiście 
gdzieś tam w umowie oni pewnie to mieli, ale pamię-
tajcie państwo, że ludzie zawsze będą tym zaskaki-
wani, dlatego że… No, łopaty, obecność premierów, 
zadęcie, orkiestry dęte grające dookoła, to, że mówio-
no, jak to będzie fantastycznie… A okazuje się, że nie.

(Senator Władysław Komarnicki: Gierek tak robił.)
Ludzie się cieszą, że będzie lepiej, a okazuje się, 

że tworzymy takie mieszkania, które będą właściwie 
dla ludzi… no, nie poprawią ich statusu, a będą pogłę-
biały poczucie biedy i pewnej gorszości w związku 
z zamieszkiwaniem w tego typu mieszkaniach. Tak 
więc okazało się to klęską, bo oczywiście w ogóle 
nie ma terenów itd., nie udało się to. Tam, gdzie był 
prezydent z PiS, to coś tam dał, dał jakiś teren, a tam, 
gdzie nie… No, okazało się, że to nie jest takie łatwe. 
I w związku z tym mamy tę ustawę, którą mamy.

I teraz już szybciutko, bo wszyscy się spieszymy. 
Powiem tak: moim zdaniem ustawa jest korupcjogen-
na. Te sprawy w miastach i w ogóle różne afery zda-
rzające się od czasu do czasu, o których słyszymy… 
Najbardziej korupcjogenne w gminach są właśnie 
sprawy dotyczące budownictwa, deweloperki i tego 
typu rzeczy, planów zagospodarowania przestrzen-
nego, zmian tych planów, bo najpierw jest jakiś plan, 
potem się go zmienia i się okazuje, że… Wszyscy 
o tym wiemy, znamy te problemy. Ale to, że uprasz-
czamy te procedury, to wcale nie znaczy, że będzie 
mniej korupcji. Będzie więcej tej korupcji, dlatego 
że można będzie tak naprawdę w 60 dni to wszyst-
ko przeprowadzić w gminie. Może być tak, że ktoś 
wyjedzie na urlop, wróci i okaże się, że gmina prze-
pchnęła, że obok jego domu, przy którym ma jakiś 
ogródeczek, działeczkę itd., gdzie wychodzi i ptaszki 
śpiewają, nagle powstaje duże osiedle 4-piętrowych 
bloków. Tak to, Szanowni Państwo, będzie wyglądało. 
Przed tym ostrzegam.

Druga sprawa: estetyka tego. Mieszkania mają być 
tanie i dlatego pytałam o te pomysły. Bo coś może być 
tanie, a mimo to może być ładne, może być estetyczne. 
Na tym bym się skupiła. Uważam, że mogłaby to być 
nawet jakaś szansa na to, żeby wybudować w Polsce 
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(senator K. Radziwiłł) ści, które w tej chwili mamy na szalach, dostrzec tę 
jedną i najważniejszą: to, że miliony ludzi, zwłaszcza 
młodych, potrzebują po prostu, łakną zwyczajnego, 
normalnego życia w przestrzeni, w której będą mieli 
gdzie mieszkać. I to jest najważniejsze. A ta ustawa 
to realizuje. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator jeszcze przysługuje prawo do repliki, 

tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak jest.)
5 minut maksymalnie.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Senatorze, ja z przyjemnością słu-
cham, że pan jako lekarz zna się także na gospodarce 
przestrzennej. Ja spędziłam w gminie Wrocław jako rad-
na 8 lat, pracując nad takimi właśnie sprawami, później 
jeszcze byłam w sejmiku wojewódzkim przez następne 
kadencje, tak że co nieco na ten temat wiem. Nie wiem, 
o jakich milionach mieszkań pan mówi. To tak ładnie 
wygląda i tak ładnie się o tym opowiada, ale to są takie 
bajki, którymi moglibyśmy… Takie bajki o szklanych 
domach. Dlaczego miliony? Proszę mówić konkretnie. 
Jakie miliony mieszkań? Chodzi o to, żebyśmy się tu 
skoncentrowali na pewnych rzeczach i mówili o realiach. 
I to z tych realiów jesteście państwo w tej chwili roz-
liczani, z tego, co obiecywaliście. Pan był wtedy mini-
strem zdrowia, ale słyszeliśmy tutaj wówczas obietnice 
dotyczące mieszkań z programu „Mieszkanie +”. No to 
proszę, żeby pan minister wyszedł i powiedział, ile do tej 
pory tych mieszkań zbudowaliście. Przecież to, o czym 
dzisiaj mówimy, to jest klęska tamtego programu! A ja 
panu mówię, że za 2 albo za 3 lata będziemy mówić 
o klęsce tego programu, bo już w tej chwili widzę pewne 
symptomy. Przepraszam za zachrypnięty głos, ale… Tak 
że proszę się na tym skupić. I proszę troszeczkę zaufać 
osobom, które naprawdę od lat siedzą w gminach i ob-
serwują te sprawy, od lat dbały też o gospodarkę komu-
nalną, o to, żeby ludzie mieli mieszkania, i wiedzą, jak 
to wszystko wygląda. I proszę wierzyć, że to jest długi 
proces. To nie jest tak, że państwo przyjdzie i wybuduje 
mieszkania, i to będzie tak fantastycznie. Nie, dlatego 
że to się nie udaje. Tego typu programy po prostu się nie 
udają. A udają się np. programy…

(Senator Konstanty Radziwiłł: No, nie da się…)
Nie, to nie chodzi o to, że się nie da.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Tak, a jak nie mają 

pieniędzy, to niech wezmą kredyt…)
Proszę zobaczyć, że np. w innych krajach jest tak, 

że jak ludzie pracują, to ich stać na mieszkanie. Proszę 
się nad tym zastanowić. Proszę też…

latami decyzje w sprawie planów zagospodarowania 
przestrzennego…

(Senator Barbara Zdrojewska: To poprawcie.)
Proszę państwa, ja mieszkam pod Warszawą 

i widzę, jak właśnie tam pod Warszawą, 20 km od 
Warszawy na polach powstają domy. To nie w wyni-
ku tej ustawy jest to rozszerzanie się miasta. To się 
dzieje. To nie jest coś, co się stanie, tylko to się dzieje.

(Senator Janina Sagatowska: Na całym świecie 
tak jest.)

No oczywiście, na całym świecie.
Wobec tego jest pytanie: czy ta rzeczywistość, która 

nas otacza, jest satysfakcjonująca? Ja mam po prostu 
takie nieodparte wrażenie, że tutaj od kilkudziesięciu 
minut płynie żądanie: żeby było tak, jak było. Nie, ma 
być inaczej! Ci ludzie zasługują na to, żeby mieć gdzie 
mieszkać. I my musimy te mieszkania zbudować, te 
miliony mieszkań, to jest nasze wspólne zadanie. I nie 
można tego zostawić samemu sobie, bo jeśli zostawimy 
to samemu sobie, to ci ludzie po prostu wyjadą z Polski. 
Bo to są głównie młodzi ludzie, którzy może i będą 
mieli pracę – bo w tej chwili to nie jest już problem – 
i może będą mieli wiele innych perspektyw, ale jeśli 
nie będą mieli gdzie mieszkać, nie zaznają tu szczę-
ścia. To jest problem tak gorący, tak doskwierający, tak 
dotkliwy dla wielu ludzi, że trzeba coś z tym zrobić.

Czy ta ustawa upraszcza pewne procedury? No, 
wydaje się, że w sposób… Oczywiście tak, ale w spo-
sób, który jest bezpieczny dla ładu przestrzennego, 
piękna, a także, co jest bardzo ważne… Bo gdy ja 
dzisiaj patrzę na te domki powstające na polach, to 
widzę, że rzeczywiście nie da się do nich dojechać, 
rzeczywiście nie ma tam szkół, rzeczywiście nie ma 
tam po prostu niczego. A ta ustawa nakłada tu pewien 
obowiązek czy jakiś rodzaj współodpowiedzialności 
na samorząd terytorialny. I to też jest ważne, bo wła-
dza to nie tylko rząd, ale to także samorząd, i trzeba 
się tą odpowiedzialnością jakoś dzielić.

Ta ustawa daje również szansę na to, że… No, 
pewnie nie będą to te najbardziej poszukiwane na 
rynku mieszkania, te najdroższe, ale przecież nie 
takie będziemy budować w ramach tego programu. 
Ale mimo wszystko będą to mieszkania, w których… 
Oczywiście mówimy, że przez 5 lat będzie trzeba 
znaleźć sposób na dowiezienie dzieci… A co będzie 
potem? No, na miłość Boską, czy te gminy po 5 latach 
znikną?! Czy ci, którzy nimi zarządzają, przestaną 
być odpowiedzialni za to, co tam się dzieje?

A zatem, proszę państwa, oczywiście trzeba tę 
ustawę poprzeć. Czy ona jest doskonała? Pewnie za-
wiera niedoskonałości, jak każde nowe rozwiązanie, 
i trzeba będzie ją poprawić, ale nie widzę w tym nic 
nadzwyczajnego, jeżeli trzeba będzie ją poprawić. Ale 
naprawdę prosiłbym o to, żeby, ważąc różne warto-
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Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Komunikaty

(senator B. Zdrojewska) Bardzo proszę o zabranie państwa rzeczy z pulpi-
tów, ponieważ jutro w sali obrad Senatu odbędzie się 
III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Teraz komunikaty dotyczące posiedzeń komisji.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na sześćdziesiątym trzecim posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk se-
nacki nr 899, odbędzie się dzisiaj, 11 lipca 2018 r. 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 12 
w budynku G.

Kolejny komunikat. Posiedzenie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych na sześćdziesiątym trze-
cim posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego, druk senacki nr 864, odbędzie 
się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 13 
w budynku G.

Ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Kultury 
i Środków Przekazu w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych do ustawy o ustanowieniu Medalu 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości odbędzie się dzi-
siaj, 11 lipca 2018 r., ok. 10 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w obradach w sali nr 13 w budynku G. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Przerwa.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Jak nie mają pie-
niędzy, to niech wezmą kredyt.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 
pani senator dokończyć.)

Proszę też sobie przypomnieć, że nasze programy, 
programy, które były robione przez Platformę, właśnie 
takie jak kredyty mieszkaniowe dla ludzi, cieszyły 
się ogromną popularnością. My możemy mówić tutaj 
o konkretach. A w państwa przypadku można na razie 
mówić tylko o planach i obietnicach, które skończą się 
tak jak program „Mieszkanie +”. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Za chwilę ogłoszę przerwę w obradach do piątku 
do godziny 18.00.

Proszę pana sekretarza o odczytanie komunika-
tów. Ważny jest szczególnie jeden z nich. Proszę ich 
wysłuchać.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Szanowni Państwo Senatorowie, zacznę nietypo-

wo, nie od informacji o posiedzeniach komisji.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 22)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Michał Seweryński i Maria Koc oraz marszałek Sta-
nisław Karczewski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 874…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa senatorów z lewej strony o przy-

ciszenie rozmów. Dziękuję bardzo.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 874, a spra-

wozdanie komisji – w druku nr 874 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Krzysztofa 
Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawie 
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora.

Marszałek Senatu dnia 19 czerwca br. skierował 
tę ustawę do komisji. Ta po jej rozpatrzeniu na swoim 
posiedzeniu w dniu 11 lipca br. wnosi o uchwalenie 
załączonego projektu uchwały.

Ustawa zmienia przesłanki, które pozwala-
ją na określenie w regulaminach Sejmu, Senatu 
i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania upo-
sażenia posłów i senatorów oraz zasad obniżania 
i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i se-
natorów. Ustawa zakłada, że przyczyną ukarania bę-
dzie naruszenie przez parlamentarzystę swoim zacho-
waniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 

Narodowego nie, tak jak dotychczas, na sali posiedzeń, 
ale na posiedzeniu Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 
Narodowego oraz na posiedzeniu organów Sejmu, 
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Ustawa 
wprowadza też nową przesłankę ukarania – naru-
szenie przez parlamentarzystę w rażący sposób spo-
koju lub porządku na terenie będącym w zarządzie 
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Termin wejścia w życie ustawy został określony 
na 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na swoim sześćdziesią-
tym czwartym posiedzeniu w oparciu o przedłoże-
nie poselskie. Projekt stanowił przedmiot prac sej-
mowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich 
i Immunitetowych. W trakcie drugiego czytania 
na posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono dodatkowych 
poprawek. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 
przedłożenia poselskiego wraz ze zmianami wpro-
wadzonymi przez Komisję Regulaminową, Spraw 
Poselskich i Immunitetowych. Ustawa została prze-
kazana do Senatu w dniu 18 czerwca br.

(Głos z sali: Dalej bojkotują polski parlament czy nie?)
(Głos z sali: Już nie.)
(Głos z sali: Nie bojkotuje…)
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Zgłosiła się pani senator Rotnicka. Proszę bardzo. 
Potem pan senator Augustyn.

(Rozmowy na sali)

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie być może proste, a być może pan mi 

na nie odpowie. Istotą jest naruszenie swoim zacho-
waniem powagi Sejmu lub Senatu. 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 18 minut 00)
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Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(senator J. Rotnicka) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji nie było 
obecnych posłów sprawozdawców i tych, którzy byli 
upoważnieni do rekomendowania tych zmian. Nie 
było przedstawicieli wnioskodawców, którzy złożyli 
te zmiany do Sejmu. Byli to…

(Senator Mieczysław Augustyn: A czy ktokolwiek, 
Panie Senatorze, uzasadniał, dlaczego i po co?)

…pani poseł Halina Szydełko i pan poseł Andrzej 
Matusiewicz… Ja jestem przygotowany, jeśli pan se-
nator sobie życzy, żeby w skrócie odczytać uzasadnie-
nia, które były przedstawione z mównicy sejmowej. 
Jeżeli to by pana senatora…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie do końca.)
(Głos z sali: Nie.)
Ale nie było możliwości, żeby na posiedzeniu 

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
Senatu uzyskać tego typu informacje, choć część se-
natorów wyrażała taką wolę, żeby obecni byli posło-
wie sprawozdawcy i żeby można było usłyszeć ich 
argumenty.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja chętnie wysłucham jednak tego 

uzasadnienia, bo to musiały być jakieś ciekawe…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: W skrócie.)
…przykre doświadczenia tych 2 posłów. I tu wła-

śnie zmierzam do pytania. Czy jest jakiś wykaz tych 
szczególnych naruszeń? Bo nie wiem, czy odkryte 
plecy, czy napicie się wódki, czy np.… Czy jest jakiś 
taki wykaz tych szczególnych naruszeń? Żebyśmy 
weszli i wiedzieli, czego nam nie wolno. Np. patrzeć 
krzywo, czy może wymalować się czerwoną szminką 
nie można…

(Senator Mieczysław Augustyn: Może ubiór……)
Właśnie, czy może ubiór… No, czy jest jakiś taki 

wykaz? Żebyśmy wiedzieli, jak się zachować.
(Senator Alicja Zając: Ogólnie przyjęte dobre ma-

niery.)
(Senator Czesław Ryszka: Z przedszkola.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, Panie 

Senatorze.)
(Senator Krzysztof Słoń: Nie…)

Kto będzie oceniał, czy jest to naruszenie powagi 
Sejmu czy Senatu, i w jaki sposób ta ocena będzie 
przebiegała? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Efektem wejścia tej ustawy w życie będą zmiany 

w regulaminach obu Izb. Zasady tego, kto będzie 
ustalał tak delikatne kwestie, nie zmienią się. To 
będą prawdopodobnie nadal kompetencje zarówno 
prezydiów poszczególnych Izb, jak i poszczególnych 
komisji, które są odpowiedzialne za rozstrzyganie 
tego typu kwestii.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Czyli tutaj jest pewien rodzaj jednoinstancyjności. 

Nie ma odwołania od decyzji tego gremium, które 
będzie orzekało? Bo normalnie zawsze można się 
gdzieś jeszcze odwołać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Sądzę, że możliwe będą takie regulacje w regula-

minach, które zadośćuczynią wnioskom pani senator.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, jakie było ratio legis tych dodat-

kowych przepisów w regulaminie? Jakie były powo-
dy, co spowodowało, że się wnosi o taką zmianę? Czy 
wnioskujący, autorzy przedstawiali to na posiedzeniu 
komisji? Czym to uzasadniano, jakimi zachowaniami 
na terenie Sejmu czy Senatu?
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Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(senator G. Sztark) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
(Senator Czesław Ryszka: Wszystko jasne.)
(Senator Grażyna Sztark: Naprawdę mają pro-

blemy.)
Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałabym zapytać, Panie Senatorze, czy na po-

siedzeniu komisji rozmawialiście państwo o tym, kto 
będzie wymierzał kary. Czy będzie to robił tylko 
marszałek, czy będzie powołane np. jakieś kolegium 
do spraw kar? Czy jest opracowany katalog kar? Czy 
będą to tylko kary finansowe, czy też może będzie 
wprowadzona np. kara wypędzenia z sali albo kara 
chłosty publicznej?

(Senator Grażyna Sztark: No właśnie.)
(Senator Waldemar Kraska: To by się przydało.)
To też jest jedna z form kar. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowna Pani Senator, jeśli chodzi o temat kata-

logu, to mówiłem, że niestety nie dysponuję takowym 
katalogiem. W czasie obrad komisji nacisk położony 
był głównie na nieobecność posłów wnioskodawców 
oraz na wniosek o odrzucenie ustawy. To były główne 
tematy dyskusji podczas obrad komisji.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy mogę 
dopytać, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Czy możemy dostać taki wykaz? Czy jest jakieś 

dookreślenie zakresu wykroczeń, czy też ważny bę-
dzie tu punkt widzenia marszałka lub, jak powiedzia-
łam, jakiegoś kolegium do wyznaczania kar, jeżeli 
marszałek takie powoła, tak żeby była odpowiedzial-
ność zbiorowa za wyznaczenie kary? W jaki sposób 
będzie się określało granice wykroczenia, przestęp-
stwa senatora? W grę wchodzi tu m.in. taka sprawa, 
czy użycie sformułowania „panie marszałku kocha-
ny” albo „panie marszałku znakomity, wspaniały” to 
jest już wykroczenie…

(Senator Grażyna Sztark: Jedyny.)
…czy też jest to określenie emocjonalnego sto-

sunku posła lub senatora do marszałka.

No, tego nas nauczyli w domu. Myślałam, że 
w domu nas nauczyli i nie trzeba nas dyscyplinować.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, proszę o wyciszenie rozmów. Pan 

senator odpowiada. To ważna debata.

Senator Krzysztof Słoń:
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich Senatu nie został przedstawiony taki 
katalog, a powaga Wysokiej Izby nie pozwala mi dy-
wagować nad takimi przypadkami jak te, o których 
wspomniała pani senator.

(Senator Grażyna Sztark: Ale możemy wiedzieć…)
Pani Senator, jak rozumiem, ta pierwsza pani wąt-

pliwość zostanie rozwiana, jeśli przynajmniej w skró-
cie przedstawię uzasadnienie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę 
w skrócie, tak.)

(Senator Grażyna Sztark: Bardzo proszę.)
Myślę, że tutaj uzasadnienie pana posła Andrzeja 

Matusiewicza będzie w miarę adekwatne.
(Senator Mieczysław Augustyn: Kiedyś senatora.)
To będzie cytat. „Przede wszystkim trzeba pod-

kreślić znaczenie tego określenia: powaga Sejmu. 
To określenie było już zawarte w regulaminie Sejmu 
z roku 1991. Nie jest ono zdefiniowane w sposób 
ustawowy, w ustawie o wykonywaniu mandatu po-
sła i senatora, tak zresztą jak powaga sądu nie jest 
zdefiniowana w ustawie o ustroju sądów powszech-
nych. Zgodnie ze «Słownikiem języka polskiego» 
Witolda Doroszewskiego i zgodnie z pewną praktyką 
orzeczniczą, mam na myśli różnego rodzaju organy 
dyscyplinarne, powaga od strony podmiotowej to jest 
sposób bycia zrównoważony, opanowany. Od strony 
przedmiotowej to również nabyta pracą, zasługami 
zdolność rozstrzygania w sprawach, autorytet, pre-
stiż. Ta powaga musi licować z miejscem, dotyczy 
to organu państwowego czy instytucji. W zależności 
od sytuacji są pewne standardy zachowań, które za-
sługują na to… Chodzi o to, żeby tak, a nie inaczej 
zachowywać się w danej instytucji, mając na uwadze 
również godność osób i szacunek dla osób, które biorą 
udział w danym zdarzeniu, wypowiadają się w deba-
cie publicznej, zabierają publicznie głos.

Dlatego grupa posłów, których jestem przedstawi-
cielem, uznała, że jest konieczna zmiana tych przepi-
sów, chodzi o wprowadzenie do ustawy o wykonywa-
niu mandatu posła i senatora tych zmian, o których 
mówiła pani sprawozdawca, czyli pani poseł Halina 
Szydełko”.
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Wejście w życie projektowanej ustawy nie pociąga 
za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt ustawy nie jest objęty pra-
wem Unii Europejskiej”.

(Senator Grażyna Sztark: Nie jest? Warto by 
było…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie…
(Rozmowy na sali)
Panowie i Panie Senatorowie, proszę wyrażać 

swoje wątpliwości w dyskusji.
Teraz pytanie zadaje pan senator Sługocki.
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam funda-

mentalne pytanie, być może była o tym mowa na 
posiedzeniu komisji. Czy na posiedzeniu komisji nie 
rozmawialiście państwo o tym, że projekt tej ustawy 
właśnie narusza powagę parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej? (Oklaski)

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowny Panie Senatorze, aspekt, który pan po-

ruszył, nie był podnoszony podczas obrad Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie dodatkowe.
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam dodatkowe pytanie. Panie Senatorze 

Sprawozdawco, ustawa wprowadza też nową prze-
słankę ukarania posła i senatora, mianowicie za na-
ruszenie przez parlamentarzystę w rażący sposób 
spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie 
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu. 

Jak mam rozumieć ten zapis, ten przepis, Panie 
Senatorze? Czy to, co robimy w pokojach, w hotelu, 
idąc z sali plenarnej Senatu do budynku hotelowego…

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowna Pani Senator!
Przygotowałem się do tego sprawozdania również 

pod tym kątem. Przeczytałem stenogram z posiedze-
nia Sejmu. Tam również był wątek tego, jak zwracać 
się do marszałka, ale padło tam tylko jedno określe-
nie, tzn. „panie marszałku kochany”. O innych okre-
śleniach nie było mowy podczas debaty nad zmianami 
ustawowymi.

Ja, jeśli pan marszałek pozwoli, bardzo skróto-
wo i dosyć szybko odczytam uzasadnienie – ono nie 
jest długie – które było dołączone do projektu zmian 
w ustawie i które złożyli posłowie wnioskodawcy.

„Projekt nakłada na posłów i senatorów obowiązek 
należytego zachowania odpowiadającego pełnionej 
funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych 
miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.

Dotychczasowe regulacje tej materii umożliwia-
ją obniżenie uposażenia posłów i senatorów w 3 
przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy wszelkich 
zachowań parlamentarzystów, które uniemoż-
liwiają pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 
Narodowego, a także ich organów poprzez rażące 
naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów. 
Drugi przypadek związany jest z nieusprawie-
dliwioną nieobecnością i brakiem uczestnictwa 
w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 
Narodowego, a także ich organów. Ostatni przypa-
dek nakłada obowiązek godnego zachowania licu-
jącego z powagą Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 
Narodowego jedynie na sali posiedzeń”. I to jest 
dosyć istotny element: jedynie na sali posiedzeń. 
Do tej pory tak było.

„Analogiczna sytuacja odnosi się także do obni-
żania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów 
i senatorów.

Proponowane przepisy mają za zadanie zobli-
gować posłów i senatorów do przykładania jeszcze 
większej wagi do swoich obowiązków parlamen-
tarnych i przedstawicieli polskiego społeczeństwa. 
Mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko 
w sali posiedzeń Sejmu i Senatu. Posłowie i senatoro-
wie reprezentują Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 
na obszarze całego kraju i poza nim, dlatego też ich 
zachowanie powinno licować z powagą pełnionych 
przez siebie funkcji, również w miejscach niebędą-
cych salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych 
z wykonywaniem mandatu posła i senatora.

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne 
poprzez zwiększenie prestiżu i powagi Polskiego 
Parlamentu.
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(senator W. Sługocki) się na naszym terenie, i zespoły nie są organami. Czy 
to także… Jak to interpretować?

(Głos z sali: To nie dotyczy.)
Czy to dotyczy, czy nie dotyczy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zaraz będzie popraw-

ka.)
(Senator Władysław Komarnicki: Można popra-

wić.)

Senator Krzysztof Słoń:
Nie potrafię odpowiedzieć, czy organy bywają 

częściami zespołów bądź…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, zespoły nie 

są organami, Panie Senatorze, na pewno.)
Ponieważ zauważyłem, że krążymy wokół pew-

nych kwestii, ja też będę dziś troszkę z uporem 
przypominał o tej przywołanej przez Andrzeja 
Matusiewicza, posła Andrzeja Matusiewicza dok-
trynie: „W zależności od sytuacji są pewne standardy 
zachowań, które zasługują na to… Chodzi o to, żeby 
tak a nie inaczej zachowywać się w danej instytucji, 
mając na uwadze również godność osób i szacunek 
dla osób, które biorą udział w danym zdarzeniu, 
wypowiadają się w debacie publicznej, zabierają pu-
blicznie głos”. Myślę, że elementy ubioru, elementy 
zachowania, słownictwo, gesty są wyrazem szacunku 
bez względu na to, w jakim gremium dana osoba się 
znajduje, bez względu na to, czy to jest zespół będący 
organem, czy organ będący zespołem. (Wesołość na 
sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

organ nie może być zespołem.) (Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Organ jest orga-

nem.)
(Senator Czesław Ryszka: Jakie pytanie, taka od-

powiedź.)
Pytanie zadaje pan senator Wcisła.
Pan senator Wcisła rezygnuje z pytania?
(Senator Jerzy Wcisła: Nie, nie.)
(Senator Piotr Florek: Nie, zadaje, zadaje.)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Przepraszam, tak…
(Rozmowy na sali)

(Senator Grażyna Sztark: Możemy…)
Czy to też będziecie państwo brali od uwagę? 

W jaki sposób powinniśmy maszerować? Być może…
(Senator Aleksander Pociej: …Wykąpać się w mo-

rzu.)
(Głos z sali: Za rączki…)
Ja jednak myślę – Panie Senatorze, proszę wy-

baczyć, ale tak jest w mojej ocenie – że te prze-
pisy, ta nowelizacja narusza powagę parlamen-
tu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę wybaczyć. 
Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Nie naśladować…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Aż tak szczegółowo nie były omawiane sytuacje, 

w których może dojść do naruszenia godności par-
lamentarzysty. Ja prywatnie powiem, że będę się 
zachowywał tak, jak do tej pory się zachowywałem 
we wszystkich miejscach i pomieszczeniach, i żywię 
nadzieję, że będzie to zupełnie zgodne z duchem tej 
ustawy.

(Senator Waldemar Sługocki: Wszyscy będziemy 
się tak zachowywać.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz, ale jest 

nieobecny…
(Senator Bogdan Borusewicz: Już idę.)
(Głos z sali: Pan marszałek jest aktywny.)
Tak? Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pierwsze pytanie.
(Głos z sali: Zaraz będziesz ukarany.)
No nie, Panowie, jeszcze nie zostanę ukarany, 

jeszcze chwilę.
Pierwsze pytanie. Czy naruszenie powagi Sejmu, 

Panie Senatorze, dotyczy też ubioru?
(Senator Grażyna Sztark: Pytałam…)
(Głos z sali: To pytanie było.)
Nieodpowiedniego ubioru.
(Głos z sali: Braku…)
To jest pierwsze pytanie.
Po drugie, ma być karane zachowanie na posiedze-

niu Sejmu, Senatu lub ich organów. Rozumiem. Jest 
prawie 300 zespołów, których posiedzenia odbywają 
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(senator J. Wcisła) I czy pana zdaniem to, że np. posłanka, o ile pa-
miętam, Kruk była pod wpływem alkoholu, to teraz 
byłoby naganne, karane, czy nie byłoby karane? To 
było poza salą posiedzeń.

(Senator Alicja Zając: No, nie, dajcie spokój.)
Czy o tym była mowa? Bo chciałbym dojść do 

tego, czy w jakimkolwiek materiale były podane kon-
kretne powody i przypadki, które zrodziły tę usta-
wę. Są ogólniki pana dawniej senatora, teraz posła 
Matusiewicza, a nie ma konkretów. Na podstawie 
czego… Co spowodowało, że akurat ten przepis jest 
potrzebny? Musimy się przecież upewnić, że on ma 
w ogóle sens.

(Senator Czesław Ryszka: Wystarczy na obrady 
Sejmu popatrzeć.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o spo-

kój.)
O tych kwestiach nie rozmawialiśmy, jak również 

nie były omawiane poszczególne przypadki z hi-
storii polskiego parlamentu, które przeszły w jakiś 
sposób do historii. Niemniej jednak – przynajmniej 
ja tak to sobie wyobrażam – skoro do tej pory jakieś 
zachowanie było naganne na sali posiedzeń i posło-
wie czy senatorowie uznawali, że sala posiedzeń jest 
miejscem, które wymaga właśnie pewnego zacho-
wania, to teraz, poprzez te zmiany ustawowe, jest 
też sygnał do tego, że poza salą posiedzeń należy 
się zachowywać tak samo jak na sali posiedzeń. 
Oczywiście wywodząc sposób swojego zachowania 
z wychowania w domu, z ogólnie przyjętych zasad 
dobrego wychowania, z szacunku do innych osób. 
Ja sądzę, że jeżeli tym zachowaniom parlamenta-
rzystów przyświecałby szacunek i do miejsca, i do 
innych osób, to bylibyśmy na pewno krok do przodu, 
jeśli chodzi o regulacje prawne. To my wyprzedzali-
byśmy swoim zachowaniem jakiekolwiek regulacje 
prawne.

(Senator Barbara Zdrojewska: Straszy…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.
(Głosy z sali: Kara, kara…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Już kara…)
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie licuje z po-

wagą…)

(Senator Krzysztof Słoń: Przepraszam państwa…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę o spokój, bo nie słyszę nawet…)
(Senator Krzysztof Słoń: Ja przepraszam, Panie 

Marszałku, bo nie słyszę pytania pana senatora.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dlatego pro-

simy o spokój.
(Głos z sali: Ciii…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, Panie 

Senatorze.)
Panie Senatorze Sprawozdawco, słuchałem pana 

wyjaśnienia i chciałbym się dopytać, czy ja dobrze 
zrozumiałem. Bo mówiąc o przypadku użycia słów 
„panie marszałku kochany”, wyłożył pan pewną 
wykładnię dla tych słów, która pozwala uznać je za 
naruszenie zasad. Czyli użycie takich słów zostało 
określone jako naganne. A ponieważ nie ma wykład-
ni dla określenia „zdradzieckie mordy”, to znaczy, 
że… Takie określenie nie ma swojej wykładni i nie 
wiadomo, czy będzie traktowane jako naruszenie. 
I pana zdaniem to jest poważne podejście do Senatu 
i Sejmu, tak?

(Senator Czesław Ryszka: Kontekst…)

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Senatorze, zostałem chyba źle zrozumiany, 

bo wspomniałem tylko o tym, że czytając stenogram, 
natknąłem się również na tego typu argumenty ze 
strony osób biorących udział w dyskusji na sali sej-
mowej. Mówiły one tam również o przypadkach, 
kiedy posłowie zwracają się w taki właśnie sposób 
do przedstawicieli Prezydium Sejmu. Były też inne 
kwestie, ale nie chciałbym tego tutaj przywoływać, 
bo nie jest to w tej chwili przedmiotem debaty, nie 
jest celem mojego sprawozdania, aby słowo w słowo 
posiłkować się debatą sejmową. Jeśli państwo sena-
torowie uznają, że tamta debata zasługuje na to, żeby 
się jej przyjrzeć, to odsyłam do tego, to jest między 
stroną 116 a 123 stenogramu sejmowego.

(Senator Czesław Ryszka: Potrafią czytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy rozmawialiście państwo na temat dopuszczal-

nych w świetle nowych przepisów granic polemiki? 
Nawiązuję troszeczkę do słów poprzednika, ponie-
waż, jak wiemy, to budzi bardzo duże kontrowersje. 
Czy ta kwestia była poruszana? Jakie są granice po-
lemiki w świetle tych nowych przepisów?



177
63. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Również były podnoszone tego typu argumenty co do 
nierówności wśród parlamentarzystów zawodowych 
i niezawodowych. Tutaj będą ograniczenia w wy-
nagrodzeniu. Jeśli chodzi o dietę, to ona może być 
zmniejszona bądź całkowicie może być zabrana, jeśli 
chodzi o te uposażenia, które występują.

Ja nie ubolewam nad tym, że nie możemy wska-
zać przykładów, rażących przykładów zachowania 
czy niegodnego zachowania wśród senatorów. Bez 
względu na to, jakie będą przepisy, to my wyzna-
czamy pewien standard zachowań i, tak jak zwrócił 
uwagę pan senator, rzeczywiście trudno jest znaleźć 
w Senacie przykłady takiego właśnie zachowania. 
Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, będziemy na 
pewno poddawać to pod dyskusję wtedy, kiedy usta-
wa wejdzie w życie i będziemy zobligowani do tego, 
żeby wprowadzić zmiany w naszym, już stricte se-
nackim regulaminie. A więc na pewno nie będziemy 
ingerować w to, co robią posłowie ze swoim regula-
minem, ani też nie będziemy pewnie się posiłkować 
tamtymi zmianami w naszym regulaminie.

Ja też wciąż jestem optymistą, jeśli chodzi o nasze 
prezydium i naszą Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich. To są takie przez nas wybrane 
osoby, które czuwają nad wyważeniem pewnych swo-
ich decyzji, które podejmują w związku z sytuacjami 
dotykającymi niektórych senatorów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przeczytał pan bardzo krót-

kie uzasadnienie. Mieści się ono na jednej stronie. 
Zasady miałyby obowiązywać na obszarze całego 
kraju. Teraz wyszło, że to ma być Sejm, Senat, organy 
i obszary zarządzane. Nie wiemy zresztą, jakie to są 
obszary zarządzane. Pewno musimy się zastanowić, 
żeby ewentualnie wiedzieć gdzie, jak się…

(Głos z sali: W pociągu.)
W pociągu nie. To są obszary zarządzane przez 

Sejm i Senat.
A więc trzeba by to było w takim razie jasno okre-

ślić.
A dlaczego, Panie Senatorze, nie na obszarze ca-

łego kraju? A jeśli już taka propozycja była, to jakie 
było uzasadnienie na posiedzeniu komisji? Dlaczego 
w takim razie nie na terenie całego kraju?

Jeżeli chodzi o prezydium, to… Bo to prezydium 
rozstrzyga, to nie marszałek, tylko Prezydium Senatu. 
Gdyby pan nam przypomniał, kto ma większość 
w tym prezydium, żebyśmy ewentualnie wiedzieli, 
jak to będzie wyglądało…

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 1 minutę 20 sekund, bo brałem kartę, mam 

nadzieję, że zdążę zadać to pytanie.
Panie Senatorze, czy w ogóle zastanawialiście się 

państwo nad tym problemem, który cały czas wraca 
nawet w poprzednich rozwiązaniach, że jest to bar-
dzo nierównoważne traktowanie posłów i senatorów 
zawodowych, i tych, którzy nie pobierają uposażenia? 
To jest dzielenie ludzi na tych, których można ukarać 
– i tutaj jest poszerzane spektrum możliwości karania 
– i tych, którym w świetle nawet poszerzonych przepi-
sów nic nie można zrobić. To jest nierównoważne i to 
niezależnie od koloru naszej przynależności partyjnej. 
Po prostu będą święte krowy, osoby, które zarabiają 
poza parlamentem, a tylko ci, którzy tutaj pobierają 
uposażenie, będą mogli być karani. 

Czy ktokolwiek z was przez chwilę się zastanowił, 
czy padło takie pytanie, jak można dzielić ludzi na 
tych, których można ukarać, i tych, którzy są abso-
lutnie bezkarni?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, Panie 
Senatorze…)

I to jest moje pierwsze pytanie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Aha, pierw-

sze, to jeszcze będą kolejne.)
I szybko zadam drugie pytanie. Przepraszam bar-

dzo.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę, pro-

szę.)
To jest kolejny raz… Przed chwilą mówił pan sena-

tor o tym, że działy się pewne rzeczy, jakby w świetle 
doświadczeń naszego byłego kolegi Matusiewicza, po-
mysłodawcy tego, jeżeli dobrze rozumiem, w Sejmie. 
I to jest kolejny raz, kiedy w odniesieniu do Senatu 
nikt tutaj w tej Izbie nie może podać takiego przykładu 
nagannego zachowania, które mogłoby powodować 
zastosowanie takich rozwiązań. Czy zastanowiliście 
się przez chwilę – a już mówiłem o tym dwukrotnie 
wcześniej przy kolejnych nowelizacjach – dlaczego 
my w Senacie jesteśmy niewolnikami Sejmu? I dla-
czego nie mamy przez sekundę pomysłu, żeby skreślić 
tutaj Senat, Sejm niech robi sobie co chce? Czy było 
takie pytanie i czy ktokolwiek na ten temat mówił? 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowny Panie Senatorze, ten wątek w dyskusji 

na posiedzeniu komisji nie występował. Ja odniosę się 
do tego poprzez naszą dyskusję sprzed jakiegoś czasu. 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszę bardzo.
(Senator Krzysztof Słoń: Tak jest…)
Pozwólmy odpowiedzieć.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku, nie chciałbym być jakoś niepre-

cyzyjny co do metra czy co do pewnych przestrzeni, 
dlatego też odwołam się do pewnych uniwersalnych 
zasad. Nam w tych miejscach przysługuje poczucie 
pewnej intymności. Jest takie pojęcie w polskiej tra-
dycji jak „mir domowy”. No, te wszystkie kwestie 
związane z naszym przebywaniem w przestrzeniach 
poza parlamentem i siedzibą jego organów trzeba 
pewnie w jakiś sposób… Sposób naszego i zacho-
wania, i bycia trzeba pewnie wywodzić z ogólnie 
przyjętych zasad. Przecież jest szereg przykładów na 
to, że żeby dobrosąsiedzko w jakiś sposób funkcjono-
wać… No, trzeba też dbać o swoje dobre imię w każ-
dym miejscu, niezależnie od tego, czy się mieszka 
w mieszkaniu, czy się mieszka w pokoju hotelowym. 
Nie będzie wtedy problemu z jakimś tam katalogiem 
tego, co wolno, a czego nie wolno.

(Senator Grażyna Sztark: Czy w pidżamie moż-
na…)

Słucham?
(Senator Grażyna Sztark: Czy w pidżamie moż-

na…)

Senator Bogdan Borusewicz:
Nie, nie, to dotyczy karania. Ja się zgadzam z pa-

nem senatorem, że oczywiście wszędzie trzeba się 
zachowywać odpowiednio.

(Senator Krzysztof Słoń: Tak jest.)
Ale chodzi o ten obszar objęty karaniem: budyn-

ki czy tereny… nie budynki, tylko tereny będące 
w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. 
Zapytałem o te 2 jakby rozróżnione tereny, na których 
też funkcjonujemy. Ja chcę pokazać pewne nieścisło-
ści tej ustawy albo zwrócić uwagę na to, co ewentu-
alnie może ona nieść.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku, te kwestie nie były poruszane. 

One rzeczywiście są takimi dosyć szczegółowymi 
kwestiami w aspekcie tej ustawy. Sądzę, że tak jak 

I jeszcze jedno pytanie, o wizualizację. Czy to też 
obowiązuje w tej ustawie? Na przykład, nie wiem, po-
kazanie środkowego palca. Czy to też będzie karalne, 
czy w takim razie nie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Do ostatniego elementu pytania pana senatora nie 
będę się odnosił ze zrozumiałych względów.

A jeśli chodzi o to rozgraniczenie na teren zarzą-
dzany przez Kancelarię Sejmu czy też cały kraj, to 
wskazałbym na podstawowe kryterium zachowania 
parlamentarnego takie jak szacunek dla osób, dla 
miejsc, dla wyborców w skali całego kraju. Choć to 
trochę zanika i jest bardzo niejednoznaczne, to jednak 
wykładnikiem parlamentarnego zachowania parla-
mentarzysty powinien być odbiór społeczny i cenzura 
społeczna.

Sądzę, że jeśli parlamentarzyści będą podchodzić 
do tych kwestii z rozwagą, wyczuciem i szacunkiem 
do innych osób, to bez względu na to, gdzie się będą 
znajdować, ich zachowanie będzie zachowaniem god-
nym, bo tak też wynika z przysięgi, którą składaliśmy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, mam 2 pytania, a dotyczą 

one tego pojęcia „na terenie będącym w zarządzie 
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu”. Czy miesz-
kania wynajmowane przez Kancelarię Senatu albo 
Kancelarię Sejmu są w tym zarządzie, czy nie? Czy 
to pojęcie będzie ich dotyczyło?

(Senator Grażyna Sztark: O, właśnie.)
Czy hotel sejmowy, gdzie mieszkamy, gdzie jest 

barek…
(Senator Aleksander Pociej: Basen. Basen.)
…restauracja itd. i gdzie dotychczas dostęp dzien-

nikarzy był ograniczony z różnych powodów… No, 
ja uważam, że to źle, że został ograniczony, ale był. 
Czy teren hotelu sejmowego jest w zarządzie czy nie?

(Głosy z sali: Jest.)
(Senator Czesław Ryszka: A Łazienki Królewskie? 

Bo ja tam często chodzę na spacery.)
(Senator Grażyna Sztark: No właśnie, ale w klap-

kach.)
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(senator K. Słoń) dzieci w podstawówce próbowały wymyślić, jak się 
przedrzeć przez lekcję wychowawczą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
To, w jaki sposób reagujemy wtedy, gdy pojawiają 

się bardzo żywiołowe emocje, często też możemy 
kształtować w tych okresach, kiedy tych emocji nie 
ma i możliwa jest refleksja pozwalająca swoją oso-
bowość kształtować. Nie wiem, czy ktoś będzie tego 
typu sformułowania klasyfikował. Ja bym nie ryzy-
kował i nie poddawał pod taką właśnie ocenę takich 
użytych sformułowań, bo to może być różnie.

(Senator Czesław Ryszka: Kochankę można mieć?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: 2 pytania…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Spodziewałem się ta-

kiej odpowiedzi. Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, komentarze zostawmy do dys-

kusji.
Czy pan chce dopytać?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie.)
Dziękuję.
Następne pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja chciałabym pana przeprosić, 

ale sami czujemy, że to jest tak absurdalna ustawa, 
że cisną się pytania na tym samym poziomie. Czy 
nie uważa pan, że… Wszyscy wiemy, że poziom za-
ufania…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciszej.)
Poziom zaufania do parlamentarzystów cały czas 

spada. Nie sądzi pan, że taką ustawą potwierdzi-
my w społeczeństwie, że naprawdę do niczego się 
nie nadajemy, że po prostu trzeba nas karać? Panie 
Senatorze, na pewno będzie pan się zachowywał 
tak samo teraz, jak i później. Ja również. No, może 
jako byłej działaczce Solidarności będzie mi wolno 
trochę więcej. Prawda? Wie pan, Senat zawsze był 
izbą refleksji i mądrości. Czy nie mogliście państwo 
zatrzymać tej naprawdę idiotycznej ustawy czy pro-
jektu tej ustawy i powiedzieć: dosyć, basta, mamy 
już wiele zakazów, koniec z tym, żeby społeczeń-
stwo nas w ten sposób oceniało? Panie Senatorze, 
dajemy społeczeństwu argumenty do tego, że trzeba 
nas trzymać w karbach, że musi być nad nami jakiś 

dotychczas mądrość i wyczucie kierowały decyzjami, 
również tymi o przywołaniu do porządku czy jakimś 
ukaraniu, tak samo nadal nasze prezydia i wybrane 
organy będą w ten sposób postępować, bez względu 
na to, czy ktoś wymierzył daną odległość lub po-
wierzchnię.

Wybaczcie państwo, nie jestem też specjalistą od 
pidżam i nie będę na ten temat w tej sali się wypo-
wiadał i zbytnio rozwodził.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Ja, właśnie.
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Senatorze, ja już od paru lat panu współczu-

ję, ale zostawmy moje emocje. Ja jestem człowiekiem 
emocjonalnym, żal mi pana bardzo, bo ustawa jest 
idiotyczna i jakiś palant ją przygotował.

(Poruszenie na sali)
I teraz uwaga! Uwaga!
(Senator Jarosław Rusiecki: Prowokuje, prowo-

kuje…)
Nie, ja zadaję… Ja teraz… Ja to…
(Senator Czesław Ryszka: Posła nazwał palantem.)
Chwileczkę, dajcie mi skończyć.
I teraz ja muszę zapytać pana… Bo ja jestem czło-

wiekiem pióra i sztuki, więc mam dosyć dobry zasób 
słów, ale ja nie mam pretensji do senatora, który zna 
mniej rzeczowników czy przymiotników. I teraz moje 
pytanie jest mianowicie takie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, przepraszam. Proszę pozwolić panu senatorowi 
zadać pytanie.)

No właśnie.
Ja takich słów nie będę używał. Ale czy tego 

rodzaju sformułowania, które padają w debacie 
publicznej, ale padają również np. w naszych na-
graniach setek, sformułowania, których żałujemy, 
a dziennikarz je puści, bo choć mamy dłuższą wy-
powiedź do setki, to on wybierze tę, w której jest 
mocniejsza inwektywa… Czy wtedy ktoś to będzie 
klasyfikował? No bo jeżeli tak, to powiem szczerze, 
że emocje debaty publicznej opadną zupełnie i jej 
zasady upadną. Ale gdyby pan się odniósł do tych 
2 moich sformułowań dotyczących akurat tej usta-
wy… No bo to jest taka ustawa, wie pan, jakby sobie 
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(senator G. Sztark) (Senator Czesław Ryszka: Słabe, słabe.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, pytanie proszę.)
(Głos z sali: Brawo!)
A moje pytanie do pana jest takie – ja lubię pana, 

Panie Senatorze – kto pana wrobił w to bycie spra-
wozdawcą?

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Komisja.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Regulamin.)
(Senator Stanisław Kogut: Dobrowolnie…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie musi pan odpowiadać.

Senator Krzysztof Słoń:
O bycie sprawozdawcą tej ustawy poprosił mnie 

przewodniczący komisji, a ponieważ dobrze nam się 
współpracuje w prezydium naszej komisji, nie od-
mówiłem mu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadanie pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Senatorze, zadaję pytanie, które… Czy bra-

ne są pod uwagę prace, które dotyczyłyby nie tylko 
posłów, ale również np. polityków, którzy są radny-
mi? Bo spotykam się np. z taką sytuacją, że radna 
z Gdańska obraża w sposób bardzo ordynarny po-
słankę, też z Gdańska, i otrzymuje wyrok, ten wyrok 
jest już wyrokiem prawomocnym, ale ta osoba mówi, 
że ona tego wyroku nie wykona – i mówi to, będąc 
politykiem i radną – dlatego że woli sobie bimbać 
z sądu. Czy w tej sytuacji… No, gdyby to dotyczyło 
posła, to, jak rozumiem, zgodnie z tą naszą ustawą 
on natychmiast podlegałby karze. Czy więc nie po-
winniśmy tu pójść dalej i spróbować także radnych 
zdyscyplinować?

(Senator Władysław Komarnicki: Ciekawy po-
mysł.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Senatorze, jeśli koncepcją tych rozwiązań 

zainteresuje pan właściwą liczbę senatorów, to jest 
możliwa taka inicjatywa ustawodawcza. Ale bardzo 
proszę o to, żeby w tych swoich pytaniach do mnie 

karbowy po to, żebyśmy przychodzili do pracy, że-
byśmy dobrze się ubierali, żebyśmy nie pili, żebyśmy 
nie palili, żebyśmy… itd., itd. Tak więc w zasadzie 
powinnam zadać pytanie: dla kogo i po co jest ta 
ustawa? Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Dla posłów, dla posłów 
Platformy.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Na takie pytanie nie było odpowiedzi podczas 

obrad komisji. Jednak, Szanowna Pani Senator, jest 
pewien określony proces legislacyjny, jest określona 
grupa inicjatywna do pewnych rozwiązań. Każdy 
projekt zmian ustawowych przechodzi pewną ścieżkę. 
Ten projekt przeszedł przez odpowiednie komisje. Na 
stronie Sejmu to jest rozrysowane, jest taka choinka, 
są podane dokładne daty, kiedy i gdzie ten projekt 
się pojawił, kiedy był cofany do odpowiedniej komi-
sji itd., itd. Kiedy został przegłosowany przez Sejm, 
zgodnie z procedurą trafił do marszałka Senatu. On 
skierował ustawę do odpowiedniej komisji, a potem 
trafiła ona tutaj. Na posiedzeniu komisji był też taki 
wniosek, żeby tę ustawę odrzucić. On może też paść 
tutaj, w trakcie dyskusji.

(Senator Czesław Ryszka: Możemy go odrzucić.)
Nie chciałbym być tutaj adwokatem tych, którzy 

ten projekt przedkładali. Starałem się w sposób do-
syć obiektywny przedstawić ich uzasadnienie po to, 
żeby tę dosyć skromną dyskusję podczas obrad naszej 
komisji wzmocnić argumentami, które pojawiły się 
w debacie sejmowej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Senatorze Sprawozdawco, kończę dzisiaj 

73 lata…
(Głos z sali: O!)
(Senator Krzysztof Słoń: Wszystkiego najlepsze-

go.)
(Głosy z sali: 100 lat!)
(Głosy z sali: Zdrowia.)
…i naszła mnie pewna refleksja, kiedy patrzę na 

pana. Chciałbym panu podziękować za jedno: że pan 
utrzymał powagę jako senator, będąc senatorem spra-
wozdawcą. Ja panu współczuję. (Oklaski)
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(senator K. Słoń) Senator Piotr Florek:

Dziękuję.
Panie Senatorze, mówił pan przed chwilą o proce-

durze przyjmowania ustaw, o całej ścieżce, o tym, jak 
to mniej więcej wygląda. Ja mam właśnie przed sobą 
druk sejmowy nr 2506 i tu, jak się okazuje, tylko 19 
posłów podpisało się pod projektem tej ustawy, z cze-
go tylko 3 nazwiska – Ryszard Terlecki, widziałem 
tu jeszcze chyba nazwiska Joanny Lichockiej i Piotra 
Kalety… To są 3 nazwiska, które są mi znane, a pozo-
stali posłowie są mi nieznani. Posłem sprawozdawcą 
był zaś Andrzej Matusiewicz. 

I moje pytanie: czy pan Andrzej Matusiewicz… 
Pan nie może, nie potrafi odpowiedzieć na niektóre 
nasze pytania – no, wcale się nie dziwię, bo pan nie 
był inicjatorem tego projektu… W związku z tym 
może na posiedzeniu komisji można było uzyskać 
więcej odpowiedzi. Czy pan poseł Matusiewicz… 
Nie było go, jak rozumiem, na posiedzeniu komisji. 
No, jest zasadą, że w przypadku takiej ustawy wycho-
dzącej z Sejmu… Dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, 
nad czym mamy głosować. Bo ja nie za bardzo w tej 
chwili wiem. Czy poseł Matusiewicz usprawiedliwił 
swoją nieobecność, wyjaśnił, dlaczego go nie ma? 
Uzasadnienie jest tak krótkie – pan dzisiaj je czytał 
– że właściwie my nie mamy odpowiedniej wiedzy. 
Powinniśmy właściwie tę ustawę cofnąć do komisji, 
żeby komisja jeszcze raz się zebrała i to przeanali-
zowała. No bo dzisiaj pan senator nie potrafi odpo-
wiedzieć nam na te szczegółowe pytania, a za chwilę 
możemy pytać chociażby o ten hotel. No, oczywiście, 
tam jest zarząd, tam też to obowiązuje. To nie ulega 
wątpliwości, ale dużo pytań można by było stawiać 
w takim razie.

Moje pytanie jest takie. Spośród tych 19 posłów, 
którzy się pod tym podpisali, wskazany został pan 
Matusiewicz, ale nie było go. I nikt z tych posłów 
nie przyszedł. Czy oni byli zaproszeni na posiedzenie 
komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
O ile wiem, byli zaproszeni na posiedzenie komisji. 

Co do dalszych losów tej obecności, jej usprawiedli-
wienia bądź nieusprawiedliwienia, nie potrafię panu 
senatorowi odpowiedzieć, jednak znam pana posła 
Andrzeja Matusiewicza i myślę, że prawdopodobnie 
też byłby bezradny wobec państwa dociekliwych py-
tań o to, w jaki sposób zachowywać się np. w tych 
miejscach, które są już, powiedzmy, bardzo prywatne. 
Pewnie by się nie odważył tego wyjaśnić. Niemniej 

państwo nieco zwolnili mnie z dywagowania nad 
pewnymi sprawami, bo dla was to jest jedno pytanie, 
a dla mnie to jest konieczność ciągłego jakby…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dlatego… Jeżeli pan 
marszałek pozwoli, to ja bardzo przepraszam pana se-
natora. Więcej to się nie powtórzy. Mówię szczerze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Słoń: Bardzo dziękuję.)
Zgłasza się jeszcze pan senator Sługocki – proszę 

bardzo – i pan senator Florek.

Senator Waldemar Sługocki:

Panie Senatorze, raz jeszcze podkreślam swój 
sceptycyzm wobec tego projektu aktu prawa i w dal-
szym ciągu uważam, że on narusza powagę parla-
mentu Rzeczypospolitej Polskiej. Ale zakładając, 
że te regulacje wejdą w życie, bo pewnie tak się 
stanie… Mamy doświadczenie pewnych spraw – 
i chcę powiedzieć o tym wprost, też z przykrością 
– które dzieją się w Sejmie. I wiemy, że to wycho-
dzi nie tylko ze strony, jak podpowiadał pan senator 
Ryszka – który niestety wyszedł – posłów Platformy 
Obywatelskiej i Nowoczesnej, ale także posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości, na czele z liderem, panem 
prezesem Jarosławem Kaczyńskim, dopuszczają 
się bardzo niegodnych parlamentu sformułowań. 
Przypomnę tu to o zdradzieckich mordach i o rze-
komym morderstwie. Czy nie uważa pan, że nawet 
najostrzejszy regulamin jest w stanie uchronić nie-
które z tych osób przed obiektywnym poniesieniem 
konsekwencji? Dlaczego tak się dzieje? Nie rozma-
wialiście państwo na ten temat? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Krzysztof Słoń:
To jest temat, który z całą pewnością w debacie 

nad tego typu rozwiązaniami powinien być szero-
ko dyskutowany. Ale żaden z senatorów obecnych 
na obradach Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich nie poruszał go w trakcie swoich wy-
powiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.
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(senator K. Słoń) Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Krzysztof Słoń: Bardzo dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To paradoksalne – można powiedzieć, że to chi-

chot historii – że w dniu, w którym świętujemy, ob-
chodzimy pięćsetpięćdziesięciolecie polskiego parla-
mentaryzmu, na tej sali rozmawiamy o ustawie, która 
w ewidentny sposób z parlamentaryzmem nie ma 
nic wspólnego. Powiem więcej, ona parlamentaryzm 
i swobodę parlamentarną ogranicza. Zastanawiacie 
się pewnie, dlaczego dzisiaj nie byliśmy z wami. No, 
m.in. dlatego, że w tym dniu zajmujemy się usta-
wą, która parlamentaryzm w jakiejś części niweczy. 
Zwróćmy zresztą uwagę – z całym szacunkiem dla 
naszej, przecież poważnej, pracy – że ustawę o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora w tej kadencji 
nowelizujemy po raz szósty. Czy to jest normalne? 
Uważam, że nie. Mówiliśmy wielokrotnie, że stabil-
ność prawa jest jakąś wartością. My do tej wartości 
nie przykładamy chyba należytej uwagi.

Ta ustawa to kolejne psucie prawa, a tryb uchwa-
lania ustawy potwierdza, niestety, lekceważenie 
procedury i obyczajów parlamentarnych, jak rów-
nież, o czym była na tej sali mowa, lekceważenie 
Senatu i standardów legislacyjnych. Na posiedzenie 
komisji regulaminowej zaprosiłem przedstawicieli 
wnioskodawców, posłów Prawa i Sprawiedliwości, 
abyśmy mogli ich zapytać, dlaczego proponowa-
ne przez nich zmiany w ustawie o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora wprowadzają wiele nieja-
sności, nieostrości przepisów, które dają ogromne 
możliwości interpretacji, subiektywnych ocen, in-
dywidualnych ocen marszałka. Dają przecież mar-
szałkom pewne pole interpretacyjne do tego, aby 
niepokornych posłów czy senatorów karać. Każde 
przepisy, które wprowadzają sankcję lub możliwość 
kary, powinny być możliwie jednoznaczne i czytel-
ne dla wszystkich, powinny być maksymalnie pre-
cyzyjne. Proponowane rozwiązania stoją w rażącej 
sprzeczności z tradycją i zasadami parlamentar-
nymi. Mamy do czynienia z ewidentnym psuciem 
prawa – bo co oznacza proponowany w ustawie 
zapis: „naruszających swoim zachowaniem powagę 
Sejmu lub Senatu”? Albo: „naruszających w rażący 
sposób spokój lub porządek na terenie będącym 
w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Senatu”? A jeżeli 
poseł – choć w tym przypadku, o którym mówię, 
raczej należałoby powiedzieć „posłanka” – w trak-
cie posiedzenia Sejmu na sali plenarnej spożywa 
drugie śniadanie czy obiad, to narusza powagę 
Sejmu czy nie narusza?

jednak podczas swojego wystąpienia w Sejmie wy-
łożył on ogólne zasady zachowania parlamentarzy-
sty, okazywania szacunku dla pewnych miejsc oraz 
osób, wśród których parlamentarzysta się wypowiada, 
oraz tego, jak może się on wypowiadać i jakie może 
wykonywać gesty. Zresztą pozwoliłem sobie to jego 
uzasadnienie na początku przywołać. 

Sądzę, że materia tych zmian ustawowych nie jest 
aż tak rozległa. Zresztą to widać chociażby w opinii, 
jaką uzyskaliśmy z naszego Biura Legislacyjnego. 
Biuro wskazuje bardzo chłodno na pewne elementy 
techniczne tych zmian ustawowych, czyli na rozsze-
rzenie kręgu miejsc i rozszerzenie kręgu sytuacji, 
w których będą obowiązywały dotychczasowe sposo-
by przywoływania parlamentarzystów do porządku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy po wy-

słuchaniu bardzo ważnego orędzia pana prezydenta 
Dudy, który mówił o wadze stanowienia prawa. Duży 
fragment orędzia był temu poświęcony, ale prezydent 
mówił również o tym, że prawo nie zastąpi kultury 
i obyczaju oraz że kultura i obyczaj są bardzo ważne. 

Czy na posiedzeniu komisji rozważano, czy takie 
nadmierne formalizowanie rozmaitych zachowań 
nie powoduje tego, że umniejsza się obszar kultury 
i obszar obyczaju, które to obszary również powinny 
oddziaływać na te zachowania, o których pan mó-
wił? No, senator czy poseł powinien zachowywać 
się i w parlamencie, i poza parlamentem w sposób 
właściwy i godny. Czy nie jest tak, że to jest w efekcie 
przeciwskuteczne? Czy ten aspekt był podejmowany? 
To taka refleksja. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Z całą pewnością tego typu refleksje i przemy-

ślenia towarzyszą wszystkim członkom Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, jednak 
podczas tego posiedzenia żaden z nas tego nie wer-
balizował.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie? Nie widzę chętnych.
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(senator S. Rybicki) podstawową wartością, jest debata, nieskrępowana 
swoboda wypowiedzi parlamentarzysty, posła, sena-
tora, w ramach realizacji wolnego mandatu parlamen-
tarnego, który jest zapisany w konstytucji.

Zresztą ścieranie się poglądów w imię interesu 
publicznego, w imię interesu państwa, wymiana po-
glądów nawet najbardziej ostra, można powiedzieć, 
że nieestetyczna, bardzo gwałtowna i momentami 
zahaczająca o granice dopuszczalności debaty po-
litycznej, jeżeli jest prowadzona w imię wyższych 
wartości, właśnie w imię interesu państwa, powinna 
być dopuszczalna, a nie podlegać karom. To jest sól 
demokracji. Taka debata jest solą demokracji.

Wysoki Senacie! Pokaż, jak traktujesz opozycję, 
a powiem ci, jakim jesteś demokratą. Bo przecież 
im więcej miejsca rządzący zostawiają opozycji, 
tym słabszy konflikt. A z kolei im więcej władzy 
koncentruje większość parlamentarna – za tym oczy-
wiście idzie większa możliwość kar i sankcji – tym 
mniej legalnych instrumentów pozostaje w rękach 
opozycji. To musi rodzić konflikt i radykalizację za-
chowań, a w konsekwencji kary i represje. Ale, zdaje 
się, inicjatorom tej zmiany właśnie chyba chodzi 
o konflikt, o to, żebyśmy permanentnie się spierali 
i kłócili. Ten konflikt ma być metodą i pomysłem 
na rządzenie. 

Miał być pakiet demokratyczny, a jest zaostrzenie 
przesłanek, które będą prowadzić do rozszerzenia 
zakresu kary. Myślę, że przecież kiedyś się zmieni 
sytuacja w parlamencie i obiecuję wam, że jeżeli my 
będziemy decydować, to taki pakiet wprowadzimy, 
bo parlament bez opozycji mającej możliwość nor-
malnej pracy, normalnego wypowiadania się nie 
jest parlamentem demokratycznego państwa prawa. 
(Oklaski)

Wielu pyta, czy to jest wygaszanie polskiego par-
lamentaryzmu. Wiele na to wskazuje, bo jeżeli po-
patrzymy na wygaszanie… czy działania większości 
parlamentarnej i rządzącego obozu władzy wobec 
wymiaru sprawiedliwości i polskiego sądownictwa, 
które też jest wygaszane, to możemy powiedzieć tak: 
parlament staje się instytucją zależną od władzy wy-
konawczej, staje się wasalem władzy wykonawczej. 
I to jest coś, na co my w wolnej Polsce nie powinniśmy 
się nigdy godzić, bo nie o taką Polskę się przecież 
biliśmy kiedyś.

Demokracja parlamentarna bez demokracji w par-
lamencie nie istnieje. Ta ustawa jest jednym z ostat-
nich gwoździ do trumny współczesnego parlamen-
taryzmu polskiego. Obyśmy wzięli to pod uwagę 
podczas głosowania.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

Panie Marszałku, w imieniu grupy senatorów 
składam wniosek o odrzucenie ustawy. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Grażyna Sztark: Zależy, z jakiej partii. 
Zależy, z jakiej partii.)

Jeśli parlamentarzysta z mównicy kłamie lub ob-
raża kolegów z ław poselskich czy sejmowych, to 
czy marszałek stosuje wobec niego Regulamin Sejmu 
czy Senatu w oparciu o te proponowane przepisy, 
czy raczej o normy etyczne i moralne, które przecież 
też podlegają ocenie, zgodnie z Regulaminem Sejmu 
czy Senatu? A jeśli parlamentarzysta pomaga prote-
stującym w Sejmie – a taka sytuacja miała miejsce 
nie tak dawno podczas protestów opiekunów osób 
niepełnosprawnych – to zakłóca porządek i spokój czy 
nie? Parlament – Sejm, Senat – to nie półkolonie, nie 
można posła czy senatora postawić w kącie i pouczyć, 
dać mu klapsa albo wymierzyć karę. No, to jednak 
jest miejsce… To jest serce polskiej demokracji. I nie 
można nas traktować w sposób tak przedmiotowy.

Te przepisy są nie tylko nieprecyzyjne, ale także 
niebezpieczne, bo decyzje o ewentualnych sankcjach, 
karach podejmują przedstawiciele rządzącej większo-
ści. Mogą używać – a wiemy, że w Sejmie marszałek 
bardzo często tak robi – tych przepisów jako swoiste-
go bata na opozycję, takiego politycznego kagańca, 
który nakłada się na tych najbardziej niepokornych, 
najbardziej ekspresyjnych posłów, szczególnie wtedy, 
gdy spór polityczny się zaostrza, a przecież się za-
ostrza. To dobitnie widać, jak wspomniałem, właśnie 
w Sejmie. Marszałek z chęcią korzysta z kar regula-
minowych wyłącznie wobec posłów opozycji. I gdy 
brakuje argumentów, to używa argumentu siły. Ale 
czy używanie argumentu siły jest przejawem auto-
rytetu? Nie. Słabości.

Marszałek Sejmu – zresztą wiemy o tym – nie 
zawsze sobie radzi z prowadzeniem obrad. Ale dla-
czego na tym ma cierpieć Senat? A przecież te prze-
pisy będą dotyczyć również Regulaminu Senatu. Te 
przepisy i tamte, które wcześniej wprowadzaliśmy 
do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i sena-
tora, ani autorytetu Senatu nie podnoszą, ani jego 
wizerunku w oczach społeczeństwa nie polepszają. 
Takimi aktami prawnymi, podobnie jak tamte, które 
np. dotyczyły uposażeń posła i senatora… No, wi-
cemarszałek Sejmu powiedział, że były robione pod 
publiczkę. Pod publiczkę pewnie w jakiejś mierze 
jest również ten projekt robiony, bo jak można – mó-
wiąc kolokwialnie – przywalić parlamentarzyście, 
to dobrze. Ale czy ten sposób, taki cyniczny spo-
sób, populistyczny, który dotyka w konsekwencji 
autorytetu Izby… Czy to jest coś, z czym się można 
pogodzić? Oczywiście nie.

Wspomniałem, że to wszystko się dzieje, paradok-
salnie, w dniu, w którym powinniśmy świętować nasz 
parlamentaryzm, naszą demokrację, bo immanentną 
cechą parlamentaryzmu, w którym demokracja jest 
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do naszej strony, abyśmy włożyli wysiłek na miarę 
swoich możliwości w to, aby przywrócić szacunek 
dla instytucji parlamentu. Będzie ku temu okazja, 
za kilka miesięcy, 11 listopada będziemy obchodzić 
stulecie odzyskania niepodległości. I co? I znowu 
będziemy mieć równoległe obchody? Znowu państwo 
powiecie: to nie jest nasz parlament, to nie jest nasze 
Zgromadzenie Narodowe i my sobie zrobimy swoje 
obchody?

(Senator Mieczysław Augustyn: My tylko mówi-
my, że źle się dzieje.)

Proszę państwa, to się może naprawdę źle skoń-
czyć.

(Senator Mieczysław Augustyn: My nie mówi-
my…)

Druga sprawa, trochę bardziej teoretyczna. 
Często myśl na temat relacji parlamentu i władzy 
wykonawczej czy parlamentu jako władzy… Proszę 
państwa, tutaj rola parlamentu też niesamowicie się 
zmienia, ona się zmieniała na przestrzeni stuleci. 
W początkach tworzenia się tradycji parlamentarnej, 
w XV w., XVI w… Parlamentaryzm rodził się jako 
pewien głos suwerena, jako odchodzenie od władzy 
absolutnej, od władzy despotycznej na rzecz władzy 
sprawowanej przez suwerena, którym jest społe-
czeństwo czy też naród. Także na naszych oczach, 
w ostatnich dekadach zmienia się rola parlamentu. 
W najnowszej polskiej historii odrodzenie parla-
mentaryzmu w roku 1989 było niezwykle cenne, 
było jakby eksplozją związaną z tym oczekiwaniem 
wolności. W pierwszych latach, w pierwszej deka-
dzie rola parlamentu była, być może, ogromna, ale 
obecnie w sposób oczywisty, przynajmniej dla mnie, 
rola parlamentu zmienia się, stety czy niestety male-
je. To nie jest kwestia ostatnich 3 lat – zresztą często 
koledzy z opozycji nam zarzucają, że ranga parla-
mentu jest jakby coraz mniejsza – to jest zjawisko 
mające miejsce od co najmniej dekady albo i dłużej. 
Żyjemy w czasach dominacji władzy wykonawczej 
nad władzą ustawodawczą. A gdybyśmy patrzyli na 
to w sposób faktycznie wnikliwy – to już jest moja 
ocena – to zobaczylibyśmy, że stwierdzenie o trój-
podziale władzy, którym bardzo często i chętnie się 
posługujemy, staje się coraz bardziej wypłukanym 
z treści sloganem. Kto dzisiaj przygotowuje pro-
jekty ustaw? Zresztą tak jest nie tylko w Polsce, ale 
w większości krajów. Przygotowują je rządy. Dzisiaj 
obrady rządów, w których też miałem okazję przez 
jakiś czas uczestniczyć, to są de facto obrady nad 
projektami ustaw. Kto podejmuje kluczowe decy-
zje o ostatecznym charakterze ustaw? Ministrowie, 
rządy. Prawda?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Posłowie.)
Rekomendacje rządu są dla większości z nas czy 

dla większości parlamentarnych wiążące, prawda? 
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby można było 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Bobko. Proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj jest szczególny dzień dla polskiego parla-

mentaryzmu i nieco przewrotne jest to, że akuratnie 
w tym dniu obradujemy nad ustawą, która w mojej 
ocenie powagi polskiemu parlamentaryzmowi nie 
dodaje… (Oklaski)

…chociaż w zamierzeniu próbuje działać na rzecz 
owej powagi. Jest to pewnie wynikiem trochę bez-
radności z naszej strony. Ale chciałbym wykorzystać 
ten moment i ten krótki czas, który jest mi dany, na 
to, aby przez chwilę zastanowić się, tak jak przystoi 
w Senacie, właśnie nad powagą i nad rolą parlamentu, 
nad rolą posła i senatora Anno Domini 2018.

Parlament, Wysoka Izbo, jest miejscem szczegól-
nym. Jest jedną z władz, i o tym za chwilę, ale oprócz 
tego, że parlament jest władzą, jest też, w mojej ocenie, 
miejscem, w którym w jakiś sposób konkretyzuje się 
doświadczenie wspólnoty politycznej. Padło dzisiaj, 
w innym kontekście, słowo „mir”, określenie „mir do-
mowy”. Parlament jest trochę taką przestrzenią miru 
domowego politycznej wspólnoty, wspólnoty obywa-
telskiej i wszystkim powinno zależeć na tym, aby ten 
mir domowy chronić, aby zapewnić mu powagę. Ale 
w przestrzeni domowej, w przestrzeni takiej wspól-
noty dzieją się rzeczy różne, trudne, czasem dochodzi 
do sytuacji brutalnych, czasem niefajnych. Parlament 
jest miejscem sporu naturalnego, ale aby pełnił swoją 
funkcję, to musi być coś takiego, co jest ponad spo-
rem, coś, co łączy wszystkich, co jest pewną wspólną 
wartością ponad podziałami – szacunek dla tradycji 
i szacunek dla instytucji. Niestety, proszę państwa, 
w rocznicę polskiego parlamentaryzmu z tym szacun-
kiem dla instytucji i tradycji mamy ogromny problem. 
Dzisiejszy bojkot, bo tak to trzeba nazwać, wspólnych 
obchodów pięćsetpięćdziesięciolecia parlamentary-
zmu jest tego przykładem. Jest to demonstracyjne 
pokazanie, że brakuje tego szacunku dla tradycji, dla 
instytucji – być może instytucji ułomnych, być może 
takich, które bardzo mocno krytykujemy, ale to są 
nasze instytucje, innych nie mamy – i że duża część 
klasy politycznej, duża część ważnych instytucji 
w Polsce delegitymizuje polski parlament, odmawia 
mu prawa do legalnego działania, a większości, która 
została wybrana w sposób legalny i zgodny z zasa-
dami, odmawia legalnego działania w parlamencie. 
(Oklaski) To państwo robicie. I z tej strony bardzo 
mocno apeluję do kolegów, do koleżanek senatorów… 
Ja wiem, że nasz wpływ na te gremia decyzyjne, poli-
tyczne jest ograniczony, ale apeluję do państwa, także 
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(senator A. Bobko) posiedzenie Zgromadzenia Narodowego jest naganne, 
to chcę powiedzieć, że ta sytuacja została wytworzona 
przez większość, do której wy należycie, przez za-
mykanie ust w Sejmie, przez odbieranie głosu. Sejm 
przecież wygląda i wyglądał jak twierdza, oblegana 
twierdza, szczególnie oblegana przez niepełnospraw-
nych. Izolacja Sejmu, niewpuszczanie, utrudnianie 
kontaktowania się senatorom i posłom – to obniża 
powagę, powagę Sejmu i Senatu.

(Senator Mieczysław Augustyn: Powagę państwa.)
To jest uderzenie w parlamentaryzm. To nie jest 

kwestia teoretyczna.
Tak, zgadzam się, trzeba wzmocnić parlament, 

trzeba przywrócić mu należytą rangę. Ale czy wy 
to robiliście? Oprócz hasła „pakiet demokratyczny 
dla opozycji” co się działo? Co się działo i co par-
tia rządząca robi z sądownictwem? 8 ustaw, jedna 
po drugiej ograniczająca, krepująca i przejmująca 
Trybunał Konstytucyjny. W następnym tygodniu 
będzie głosowanie nad piątą ustawą dotyczącą Sądu 
Najwyższego w tym samym celu. A dzisiaj, w dniu 
uroczystym, serwujecie nam taką ustawę uderzającą 
w parlamentarzystów, uderzającą w nas wszystkich.

To jest sytuacja, na którą się nie zgadzamy. My 
także jesteśmy odpowiedzialni, współodpowiedzialni 
za to, co się dzieje w Polsce. My jesteśmy też współ-
odpowiedzialni za to, co się dzieje w parlamencie, 
i za to, co uchwala się tutaj. I stąd nasz protest, po-
nieważ żadnych innych naszych protestów, tu na sali 
i w Sejmie, nie uwzględnialiście. To jest sytuacja 
bardzo zła.

Jestem pewny i deklaruję, że jeśli będziemy mie-
li możliwość, przywrócimy należną rangę Sejmowi 
i Senatowi. Senat nie będzie elementem trzeciego 
czytania Sejmu.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czwartego.)
Senat nie będzie realizował ustaw i przegłosowy-

wał ustaw, bardzo ważnych ustaw, w ciągu 1 dnia. To 
jest przecież obniżenie poziomu parlamentaryzmu. 
Przecież to widzą wszyscy, wszyscy Polacy. Wrzuca 
się ustawę, poważną ustawę, rano, przegłosowuje się 
ją wieczorem w Sejmie, a na drugi dzień od rana 
w Senacie. W związku z tym każdy zadaje sobie py-
tanie: po co ten Sejm i po co ten Senat, skoro tak 
postępujemy? Trudno dać racjonalną odpowiedź na 
to pytanie.

Myślałem, że jakaś refleksja w pewnym momen-
cie, po tym, jak nie zobaczyliście nas na posiedzeniu 
Zgromadzenia Narodowego, przyjdzie. Miałem na-
dzieję, że przyjdzie. Ale wygląda na to, że tej refleksji 
zabraknie.

Wskazywałem, jakie mogą być nieścisłości i pro-
blemy w zakresie stosowania tej ustawy – ustawy, 
która jest przecież nie tylko ustawą dyscyplinującą, 
ale też umożliwiającą karanie posłów i senatorów. 
Będzie to karanie finansowe, bo kozy jeszcze nie ma. 

w inny sposób sprawować władzę. Tak więc rola par-
lamentu się zmienia. Myślę, że też trzeba by o tym 
myśleć i uczciwie o tym dyskutować. No i tyle.

I wreszcie na koniec pytanie o rolę parlamentarzy-
sty. Czego dzisiaj od niego oczekujemy i kim dzisiaj 
jest poseł czy senator? Senator z jednej strony jest 
reprezentantem narodu i zgodnie z tradycją właśnie na 
nim spoczywa rola i odpowiedzialność ustawodawcy, 
a z drugiej strony jest bardzo silnie związany lojal-
nością z rządzącym ugrupowaniem czy z rządzącą 
większością. Związany jest oczywiście sumieniem, 
wartościami, ale jest także bardzo silnie związany po-
litycznymi rekomendacjami. Bez pewnej dyscypliny 
i lojalności trudno sobie dzisiaj wyobrazić sprawowa-
nie rządów. Czyli jest prymat lojalności nad innymi 
cnotami, lojalności, która czasami w oczach postron-
nych może wyglądać wręcz na ślepe posłuszeństwo. 
Jak w tym znaleźć, jak odnaleźć dzisiaj rolę i powagę 
parlamentarzysty? Z tym pytaniem, ze względu na 
czas, muszę państwa zostawić. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borusewicz… pan marszałek 

Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałbym wdać się w dyskusję, Panie Marszałku, 

Wysoka Izbo, teoretyczną. Chciałbym się wdać 
w dyskusję teoretyczną, Panie Marszałku, o roli par-
lamentu, o tym, co się dzieje z parlamentem, o roli 
parlamentarzystów. Tak, chciałbym, ale to nie ten 
czas. Nie ten czas, bo ta ustawa to nie jest teoria. Ona 
nas dotyczy.

(Senator Leszek Czarnobaj: No właśnie.)
Ona ma dotyczyć przede wszystkim opozycji. I, 

Państwo Senatorowie, Panie Senatorze, pan doskonale 
o tym wie, tak samo jak ja. Ta ustawa jest kneblem 
na opozycję, zupełnie zbytecznym i niepotrzebnym. 
Po co wyposażać marszałków w tego typu władzę? 
Ta, która jest, jest wystarczająca. W ciągu 10 lat swo-
jego marszałkowania ani razu nie ukarałem żadne-
go senatora. Byliście wtedy w opozycji. Były różne 
sytuacje. Były okrzyki, przeszkadzanie, była także 
obstrukcja. Nie ukarałem nigdy nikogo, bo uważałem, 
że opozycję trzeba szanować, a nie straszyć, a nie 
przygotowywać się do tego, żeby opozycji zamykać 
usta. Bo kto ma mówić innym głosem i stosować 
inne argumenty, krytykować władzę? To, co się dzieje 
w Sejmie, te kary, które spadają tylko na opozycję, 
wskazują doskonale, w jakim kierunku ta ustawa bę-
dzie realizowana i o kogo chodzi. Jeżeli pan senator 
i państwo senatorowie uważają, że nieprzyjście na 
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(senator B. Borusewicz) ich profil. W Senacie ta sytuacja jest bardziej czytelna 
aniżeli w Sejmie, bo przecież mamy do czynienia 
z jednomandatowymi okręgami, w których liczy się 
przede wszystkim nazwisko, postawa, dorobek, a do-
piero w drugiej kolejności szyld partyjny, pod którym 
występujemy. W związku z tym to nasi wyborcy są 
sędziami naszych zachowań i to nasi wyborcy, jeżeli 
będziemy zachowywać się niewłaściwie, niegodnie, 
po chamsku, ocenią to w moim przekonaniu w sposób 
należyty.

Groźba wynikająca z tej ustawy jest taka miano-
wicie, że ona czyni parlament, i Sejm, i Senat, czymś 
na podobieństwo wojska lub policji. Ona wprowadza 
mechanizmy wojskowe i policyjne do działania dwóch 
izb, które z natury rzeczy są rozdyskutowane, bo prze-
cież źródłosłów słowa „parlament”… to nic innego 
jak mówienie, jak debata, jak dialog, jak rozmowa. 
O czym? O najważniejszych sprawach dla wspólnoty, 
żeby posłużyć się sformułowaniem senatora Bobki. 
I jeżeli teraz nasza wolność dyskutowania zostanie 
w jakikolwiek sposób ograniczona, to ograniczona 
zostanie możliwość prowadzenia dyskusji o sprawach 
dla Polaków najważniejszych, tam, w Sejmie, i tu-
taj, w Senacie. I to jest prawdziwa istota tej ustawy 
i prawdziwe niebezpieczeństwo, to, że ona ogranicza 
wolność każdego z nas, jak tu siedzimy, i z prawa, 
i z lewa, i ze środka tej Izby, do prowadzania dyskusji, 
bo senator, bo poseł będzie się kontrolował, będzie 
się zastanawiał, czy przypadkiem marszałek Sejmu 
słów „marszałku kochany” nie potraktuje jako obelgi 
i nie ukarze go karą finansową.

Ta ustawa ogranicza wolność wypowiedzi w par-
lamencie. Ta ustawa ma za sobą złe intencje. Ona 
została już nazwana rózgą albo batem na opozycję. 
Bez względu na to, jak ją określimy, ta ustawa spycha 
opozycję i tę obecną, i każdą następną do narożnika. 
O to chodzi w tej ustawie, o to, żeby zepchnąć opozy-
cję do narożnika, żeby opozycja czuła się zagrożona, 
żeby poszczególni senatorowie czy posłowie mieli po-
czucie tego, że muszą kontrolować się bardziej, aniżeli 
to wynika z ich wolnego mandatu gwarantowanego 
przez konstytucję. To jest bat na opozycję, to jest ró-
zga na opozycję i to jest wreszcie jeden z elementów 
wygaszania parlamentaryzmu w Polsce. Mówię to 
z pełną świadomością akurat w tym dniu, w którym 
jedni w jednym miejscu, a drudzy w drugim miejscu 
obchodziliśmy uroczyście pięćsetpięćdziesięciole-
cie polskiego parlamentaryzmu. Nie obchodziliśmy 
razem, bo podziały między nami są tak głębokie 
i wzajemne animozje tak poważne, że nie dało się 
obchodzić wspólnie tej rocznicy. Ale te uroczystości 
traktowaliśmy poważnie. I to, że dzisiaj na posiedze-
niu Senatu dyskutujemy na temat rózgi na opozycję, 
w dniu, w którym jest rocznica, okrągła rocznica 
utworzenia Sejmu koronnego, jest paradoksem i chi-
chotem historii.

Kiedyś była, ale w tej chwili nie ma. To będą poważne 
kary finansowe.

Jeżeli państwo myślicie, że przestaniemy krytyko-
wać, że przestaniemy wytykać łamanie konstytucji, 
łamanie praworządności i że w ten sposób nas zastra-
szycie, to się mylicie.

Cały czas mówię, że trzeba dbać o podmiotowość 
Senatu, że nie możemy mechanicznie stosować takich 
samych reguł i zasad, jakie są w Sejmie. Dotyczyło to 
np. głosowań personalnych, których już nie ma. Jest 
taki sam sposób głosowania w Sejmie i w Senacie. To 
powinno dotyczyć też tego typu ustaw.

W ogóle nie widzę potrzeby, aby tę ustawę stoso-
wać w Senacie. Jeżeli posłowie uważają, że w Sejmie 
powinna być ona wprowadzona… Ja uważam, że 
w Sejmie też absolutnie nie powinna. My w Senacie 
mamy swoją podmiotowość i powinniśmy o tę pod-
miotowość dbać. Dlatego zgłaszam poprawki wykre-
ślające z tej ustawy Senat. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Podczas zadawania pytań do senatora sprawoz-

dawcy padło określenie, że ta ustawa jest absurdalna. 
Ona byłaby absurdalna, gdybyśmy nie wczytali się 
głębiej w to, co jest pomiędzy jej wierszami. Ona 
byłaby absurdalna, gdybyśmy potraktowali ją do-
słownie i odczytali tak, jak została ona napisana. 
Tam jest mowa o tym, że senator może być karany 
finansowo za naruszenie spokoju i porządku na te-
renie będącym w dyspozycji Kancelarii Sejmu lub 
Kancelarii Senatu. W dyspozycji Kancelarii Sejmu 
i Kancelarii Senatu jest przecież cały ten teren, po 
którym się na co dzień poruszamy, są miejsca, gdzie 
spędzamy sporo czasu, gdzie rozmawiamy, spoty-
kamy się z ludźmi itd.

Ta ustawa mogłaby być groteskowa, gdyby literal-
nie potraktować to, że senator może być ukarany za 
naruszanie powagi tej Izby czy też izby niższej swoim 
zachowaniem. Przecież każdy z nas wie o tym, że 
jeżeli będzie zachowywał się niegodnie, to nie zosta-
nie potraktowany poważnie przez swoich wyborców. 
Przecież każdy z nas wie o tym, że sędzią naszych 
zachowań nie jest ani marszałek Sejmu, ani marsza-
łek Senatu, ale są nim nasi wyborcy i nawet jeśli nie 
wiemy, kto z imienia i nazwiska głosował na nas 
w poprzednich wyborach, to wiemy, ilu wyborców 
na nas oddało swój głos, i jesteśmy w stanie określić 
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(senator B. Klich) dotyczyło Senatu. Jeżeli posłowie tak uważają, niech 
to sobie na swój sposób organizują – chociaż ja jestem 
temu przeciwna – ale przynajmniej my nie bierzmy 
w tym udziału. Uważam, że powagę tej Izby narusza 
właśnie rozpatrywanie tego typu ustawy.

Przed chwilą pan senator Klich podał przykład 
naruszenia powagi Senatu. Być może ten pies został 
tu wprowadzony z jakichś względów bezpieczeństwa. 
Nie wiem, nie mam pojęcia, ale niestety mieliśmy już 
na terenie parlamentu do czynienia z nieuzasadnioną 
obecnością policji. Po prostu w tej kadencji dzieją się 
rzeczy, które kiedyś były niebywałe, po prostu się 
nie zdarzały.

Dzisiaj podałabym inny przykład, przykład z tego 
Zgromadzenia, w którym myśmy nie uczestniczyli. 
Gdzieś tam pojawił się jeden z posłów opozycyjnych, 
poseł Zembaczyński, który na pytanie marszałka, czy 
ktoś ma zastrzeżenia do protokołu, usiłował zabrać 
głos, zgłosić zastrzeżenia do protokołu i nie został 
dopuszczony do głosu. Dzisiaj mieliśmy do czynienia 
z taką sytuacją.

Szanowni Państwo, do czego doszliśmy? 
Doszliśmy do tego, że marszałek z góry zakłada, że 
jakiś poseł czy jakiś senator zachowa się niewłaści-
wie i dlatego nie dopuszcza go do głosu. Przecież to 
jest paranoja. Już pomijam to, że to jest paranoja, ale 
tego po prostu nie wolno marszałkowi robić, bo to 
jest nadużywanie władzy. Marszałek nie ma prawa 
a priori zakładać, że ktoś się źle zachowa, i w ogóle 
nie dopuszczać go do głosu. Mamy takie regulaminy, 
jakie mamy. One być może bywają nadużywane, ale 
wiemy dobrze, że były tutaj takie sytuacje, w których 
one były jeszcze bardziej łamane. Były takie sytuacje, 
kiedy śp. pan Lepper powiedział, że Wersal się już 
skończył, i okupował tę mównicę. Mieliśmy tego typu 
sytuacje. I jakoś trzeba to przetrwać, i jakoś trzeba 
budować autorytetem marszałka taką sytuację, żeby 
sobie jakoś z tym poradzić. Tymczasem, niestety, 
jedyny sposób, jaki dostrzegamy ze strony Sejmu, 
to są kary, kary pieniężne, które np. ojca dwójki czy 
trójki dzieci skazują na to, że on już, po pierwsze, 
nie może zabierać głosu, po drugie, ma kary przez 
kilka miesięcy. A po trzecie, jest to, co powiedział 
pan senator Pociej, czyli że dotyczy to tylko posłów 
zawodowych. No, proszę państwa, o czym my tutaj 
mówimy?

(Głos z sali: Tylko opozycji.)
I powiem jeszcze o tym, że to narusza też… Bo 

mówimy tutaj o wolności słowa – to znaczy, to są 
takie podstawowe prawa, z których powinniśmy so-
bie zdawać sprawę – o wolności wypowiedzi, o tym, 
że też jest to narzędzie eliminacji opozycji, co tutaj 
dzisiaj wielokrotnie padało, ale trzeba to dokład-
nie zrozumieć. To znaczy, po co są te kary? One są 
właśnie po to, żeby przestraszyć opozycję, żeby ona 
nie zabierała głosu. Niestety trzeba zagryźć zęby, 

I na zakończenie chciałbym jeszcze pokazać jeden 
obrazek, obrazek, który bardzo dużo mówi o tym, co 
jest być może na końcu tego procesu, który określam 
wygaszaniem parlamentu w Polsce.

(Senator Bogdan Klich pokazuje zdjęcie policjan-
tów z psem w budynku Senatu)

To obrazek z dnia dzisiejszego, obrazek z go-
dziny 15.00, kiedy na terenie Senatu nie było niko-
go z nas. W związku z tym nie było powodu, żeby 
wzmacniać posterunki policyjne na zewnątrz bu-
dynku, a do środka wprowadzać psa. Jaki był po-
wód tego, że w dniu pięćsetpięćdziesiątej rocznicy 
parlamentaryzmu w Polsce wzmocniono posterunki 
na zewnątrz i w środku, na terenie Senatu, a nawet 
w budynku naszego Senatu? To jest obrazek ze środka 
naszego budynku senackiego. Obawiam się, że na 
końcu tego procesu, którego elementem jest ta ustawa 
dyscyplinująca opozycję, będzie właśnie powszechne 
obowiązywanie takich obrazków. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
To rzeczywiście jakiś chichot historii. Nie dość, 

że jest piątek trzynastego, to jeszcze doszło do takiej 
sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj w związku z tym 
Zgromadzeniem Narodowym. Spędziliśmy ten dzień 
osobno, my protestując przeciwko temu, co się dzieje 
i w Sejmie, i w Senacie. I dzisiaj właśnie rozpatru-
jemy takie zmiany dotyczące tej ustawy. Przecież to 
nie jest najważniejsza ustawa. Ona dotyczy jakichś 
kar, dotyczy posłów i senatorów. Cóż ona może ob-
chodzić przeciętnego obywatela? Rozmawiamy tutaj 
o jakichś takich wewnętrznych sprawach, które dzieją 
się tutaj, na tej sali albo w sali sejmowej lub też gdzieś 
w kuluarach czy na korytarzach. Wydawałoby się, że 
to są drobne rzeczy. Wydawałoby się, że to są takie 
rzeczy, które można załatwić w inny sposób. No, np. 
pani marszałek wzywa kogoś po posiedzeniu i mówi: 
Szanowny Panie, Szanowna Pani, proszę się tak nie 
zachowywać, ktoś się na pana czy panią skarżył, 
proszę poprawić swoje zachowanie. I to zazwyczaj 
wystarcza.

I teraz zastanówmy się, czy my jako ta Izba zwana 
wyższą, my jako Senat, nie powinniśmy się jednak 
od tego odciąć i przyjąć tę poprawkę, którą zapro-
ponował pan marszałek Borusewicz, tak żeby to nie 
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(senator B. Zdrojewska) Senator Aleksander Pociej:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drodzy Koledzy 
i Koleżanki!

Mam nadzieję, że nie macie wątpliwości: gdy-
by z takim projektem przyszli do tej Izby posłowie 
Platformy Obywatelskiej, to mówiłbym dokładnie 
to samo, co będę mówił w tej chwili. Wielokrotnie 
dawałem tego dowody.

Chciałbym zacząć od zapisów, od szczegółów. 
I chciałbym powiedzieć o tym, co wcześniej, co 
przed chwilą mówiła pani senator Zdrojewska. 
Nie można uchwalać prawa… Wiedzą to ci, którzy 
się tym wśród nas, wśród was zajmują. Nie można 
uchwalać czegoś, co jest zupełnie nieostre. I tu-
taj wstawienie… Bo o ile to, kiedy mówi się w tej 
ustawie o „naruszających w rażący sposób spokój 
lub porządek”, można w jakiś sposób określić, to 
nie jest jakimś workiem bez dna, to sformułowa-
nie „naruszających powagę” to jest norma, której 
zapisywać po prostu nie wolno. Ona jest zupełnie 
uznaniowa. A kto będzie uznaniowo o tym decydo-
wał? Każdorazowo marszałek – raz wasz, raz nasz, 
raz cudzy. W każdym prawie musi być odesłanie do 
tego, co będzie określało procedurę. Będzie to regu-
lamin, czyli te przepisy, które w jednym worku… 

Nieprzypadkowo mówiłem o tym, że nie powinni-
śmy w żaden sposób jako Senat przyjmować każdego 
pomysłu, który przychodzi z Sejmu. Ja już o tym 
mówiłem dwukrotnie na tej sali, prosząc państwa, 
żebyście sprawy, które dotyczą Senatu… Prosiłem: 
przynajmniej zróbmy to sami. Bo tak to przychodzą 
one z Sejmu jako pewien dyktat.

A dlaczego o tym mówię? Otóż Regulamin Sejmu 
i Regulamin Senatu są zupełnie różne, w związku 
z tym – nie wiem, czy w ogóle zdajecie sobie z tego 
sprawę – te same zapisy będą zupełnie inaczej pro-
cedowane w Sejmie i w Senacie. Nie słyszałem słów 
zastanowienia i bardzo bym się zdziwił, gdyby pań-
stwo nie byli w przerażającej większości nieświado-
mi, jak to będzie działało. Bo czy jesteście świadomi, 
że o ile w pkcie 3… Zgodnie z tą pierwszą zmianą 
art. 25 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: naruszają-
cych swoim zachowaniem powagę Sejmu, Senatu, 
Zgromadzenia… No to czy wiecie, tak jak tutaj sie-
dzicie, w jaki sposób będzie to szło? Będzie to szło 
w ten sposób, że marszałek prowadzący zwróci uwagę 
raz, ewentualnie drugi raz – i ukarze. Do kogo się bę-
dziemy odwoływać? Bo każde prawo ma obowiązek 
zawarować możliwość odwołania. Do prezydium, 
czyli de facto będziemy to robić w ramach jednej 
formacji, która ma i marszałka, i większość w pre-
zydium. No to może, jeżeli chcecie państwo… Jeżeli 
bronicie tymi przepisami powagi i funkcjonowania 
tej Izby, to wystąpcie ze zmianą regulaminu. Dajcie 
się odwołać do czegoś, co jest niepolityczne. Czy 

Szanowni Państwo, nawet jak się nam nie podoba to, 
co mówi opozycja komuś z panów, to niestety trzeba 
tego wysłuchać. I to jest najlepsza metoda: po prostu 
czasami dłużej posiedzieć, ale dać ten głos opozycji, 
bo inaczej się ośmieszamy. To władza Sejmu, mar-
szałek, traci autorytet w ten sposób, stosując tego 
typu metody.

I jeszcze na koniec, Szanowni Państwo: to „naru-
szanie powagi”, które się tam pojawia… No, proszę 
zwrócić uwagę, jakie to jest niejasne, jakie to jest nie-
dookreślone, co będzie naruszeniem powagi dla jednej 
osoby, a co będzie dla drugiej. Przecież my to określe-
nie „panie marszałku kochany”… Ja nie sądzę, żeby 
nasza pani marszałek, gdybym się tak do niej zwróciła, 
obraziła się za to. Ale są osoby, jak się okazuje, które 
mają takie mniemanie o swojej powadze, że tego typu 
zachowań już nie dopuszczają, ba, uważają, że można 
za to karać jakimiś takimi drakońskimi karami, wie-
lokrotnie powtarzanymi, które kończą się tym, że te 
osoby muszą być jakoś wspomagane przez kolegów 
z klubu – bo ja mówię o tym, jak to wygląda w parla-
mencie. I mamy tu do czynienia z czymś, co nazwała-
bym – i być może tutaj znowu naruszę powagę – lekką 
paranoją po prostu. To co, się odbywa w Sejmie, jest co 
najmniej lekką paranoją. To jest to, że się nie dopuszcza 
do dyskusji. To jest to. A wiemy dobrze, że tego typu 
przypadki nie zdarzałyby się, gdyby nie to, że mamy 
w ekstraordynaryjnych sytuacjach przeprowadzane 
ustawy i w Sejmie, i w Senacie, że debatujemy po no-
cach itd. Tak więc jeżeli doszukiwać się winy, to do-
szukiwałabym się jej jednak, niestety, w sposobie pracy 
i procedowania pewnych rzeczy w Sejmie i w Senacie 
przez tę koalicję, przez tych rządzących. I zwróćcie 
państwo na to uwagę.

I rzecz, o której na końcu chciałabym powiedzieć, 
rzecz o zażenowaniu i o wstydzie. To znaczy, że jest 
pewna granica, której nie powinniśmy przekraczać 
i żeby się nawzajem szanować, o czym mówił tutaj 
pan senator Bobko. Powinniśmy mieć ten wzajemny 
szacunek. Ale jak ja mam państwa szanować, jeżeli 
państwo zagłosujecie za tą ustawą, która już naprawdę 
jest kuriozalna? To mówię: wzywam państwa do tego, 
żebyście się wyrzekli oportunizmu, żebyście mieli 
więcej odwagi i żebyście w tego typu przypadkach – 
a wiemy z kuluarowych rozmów, że podzielacie nasze 
zdanie w tym przypadku – się zastanowili i wspólnie 
z nami zagłosowali, ale nie dla nas, tylko właśnie dla 
tej Izby, dla powagi tej Izby, i dlatego żeby nie było 
tego wstydu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.
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(senator A. Pociej) Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan minister Konstanty Radziwiłł. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem to 

zacietrzewienie i taką wielką energię w przeciwsta-
wianiu się projektowi, który leży przed nami. W isto-
cie jest to przecież bardzo niewielka korekta obowią-
zujących przepisów.

(Poruszenie na sali)
Szanowni Państwo, no, tych z państwa, którzy 

dywagują nad tym, czym jest powaga albo w jaki 
sposób posłowie i senatorowie mogą być karani, od-
syłam do obowiązującej ustawy. Tam, w tej ustawie, 
to jest dokładnie opisane.

(Senator Grażyna Sztark: A po co to…)
(Senator Piotr Florek: A po co…)
I jest odesłanie do regulaminów Sejmu i Senatu, 

zgodnie z tym, co już było mówione. A korekta 
dotyczy w zasadzie, można powiedzieć, 2 kwestii. 
Pierwsza to jest rozszerzenie obowiązku przyzwoitego 
zachowania poza salą Sejmu albo Senatu. Niewielka 
korekta, powiedziałbym, niedziwiąca mnie. A druga 
kwestia to jest możliwość ukarania posła i senatora 
za zakłócanie spokoju i porządku na terenach sejmo-
wych i senackich. To jest, można powiedzieć, prawie 
powtórzenie art. 51 kodeksu wykroczeń, z tym że 
z podwyższoną poprzeczką, bo chodzi o rażące na-
ruszanie spokoju i porządku, a kodeks wykroczeń 
karze każde zakłócenie spokoju i porządku. A zatem 
w istocie pytania, kto i w jaki sposób będzie karał 
i za co będzie karał, należałoby stawiać dokładnie 
w obowiązującym porządku prawnym.

(Senator Mieczysław Augustyn: Marszałek nie jest 
sądem.)

Dlatego że w obowiązującym porządku prawnym 
te przepisy istnieją. Chodzi tylko o miejsce, rozsze-
rzenie miejsca.

No, a jak wygląda sytuacja? Szanowni Państwo, 
notowania parlamentarzystów, nas, tutaj obecnych nie 
są dobre i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jest 
pytanie: z czego to wynika? No, kilka dni temu pew-
nie większość z państwa czytała artykuł podający sta-
tystykę takich dziwnych zachowań w Sejmie. Można 
tylko przytoczyć, że obecnie według statystyki pana 
Macieja Ozdowskiego podczas obrad sejmowych jest 
309 okrzyków z ław poselskich dziennie. To 3 razy 
więcej niż w poprzedniej kadencji.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: No i co z tego? 
No i co z tego?)

(Senator Mieczysław Augustyn: No to co?)
Jest, proszę państwa, od początku tej kadencji…

w pakiecie zmian tej ustawy proponujecie państwo 
coś takiego? Nie proponujecie.

A teraz proszę mi powiedzieć, jak będzie działała 
lit. b, mówiąca o działaniach „naruszających w rażący 
sposób spokój lub porządek na terenie będącym w za-
rządzie Kancelarii Sejmu”? Czy ktokolwiek będzie 
mógł powiedzieć to pierwsze zdanie, o którym mówi-
łem: przepraszam, Panie Senatorze, pan się zachowuje 
tak a tak i ja pana ukarzę? Nie ma tego trybu w ogóle. 
Po prostu któregoś dnia – oczywiście najczęściej to 
będziemy my, ale możecie się państwo zdziwić, bo 
może to być któryś z was – ktoś, kto podpadnie mar-
szałkowi, nagle dostanie liścik: kolego, ja ci potrącam 
uposażenie. Bez żadnego ostrzeżenia. Dlaczego my 
do tego dopuszczamy? Nie rozumiem tego.

Znowu jest to prawo, które jest zrobione w sposób 
nie do końca przemyślany i nie jest do końca kohe-
rentne, bo jak mówię, w wypadku Sejmu de facto 
wprowadza co innego, a w naszym wypadku co in-
nego. I to Sejm nam to wprowadza. O tym już dzisiaj 
mówił marszałek Borusewicz, przypominam, że ja też 
mówiłem o tym wielokrotnie: dajmy sobie możliwość 
ustalenia nawet drakońskiego prawa, ale wewnętrz-
nie. Wtedy przynajmniej odpadnie ten argument, że 
jesteśmy na pasku Sejmu. A jesteśmy na nim cały 
czas, jesteśmy dodatkiem do Sejmu.

Co do jak zwykle głębokiego i bardzo poważnego 
wystąpienia pana senatora Bobki… Panie Senatorze, 
jest prawdą to, co pan mówił o tym kryzysie jakiego-
kolwiek wpływu parlamentu na drugą władzę, czyli 
na egzekutywę, jak to brzydko się mówi, na władzę 
wykonawczą. Ale czy pan, Panie Profesorze, wywiódł 
z tego jedyny właściwy wniosek, że nie wolno było 
zmieniać niczego, co dotyczy trzeciej władzy? Bo 
stać pana na skrytykowanie naszej podrzędnej roli 
w stosunku do rządu. Niestety, ma pan tutaj pełną 
rację, to się dzieje w każdym kolejnym, jak sobie 
przypominam, układzie politycznym. No, ale wła-
śnie po to, żeby to się nie rozlało szerzej i żeby była 
jakakolwiek tama, kolejne parlamenty… Bo to można 
było załatwić tylko rękami Sejmu i Senatu, parla-
mentarzystów. I zostało to załatwione. Identycznie 
została podporządkowana władza sądownicza. I każ-
dy, kto tutaj głosował za tymi zmianami, właśnie 
zrobił w stosunku do władzy sądowniczej to, co pan 
bardzo ładnie, bardzo inteligentnie i bardzo praw-
dziwie wywiódł w stosunku do parlamentarzystów, 
którzy są podlegli i tak głosują, jak głosują, bo się 
boją partii, bo się boją wodza i się boją struktur. Ale 
była przynajmniej niezależna władza sądownicza. To 
rząd tak kazał, a parlamentarzyści, każdy pojedynczo, 
podnosząc ręce, wzięli i wykastrowali władzę sądow-
niczą. I tego niestety nie da się odwrócić. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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(senator K. Radziwiłł) dla innych, niestety, czasem złym wzorem – i gdy 
widzą, na co oni sobie pozwalają, to ci zwykli ludzie 
pozwalają sobie na to samo. I nawet jeżeli w tym, co 
się dzieje w parlamencie, jest trochę gry, jest w tym 
trochę teatru – bo ci, którzy się wzajemnie obrażają, 
później w kuluarach często mówią sobie po imieniu, 
są dla siebie mili i funkcjonują jak pracownicy pracu-
jący w jednym zakładzie pracy – to jest to zły teatr. To 
jest antypedagogika społeczna. I jestem głęboko prze-
konany, że to, co wszystkich nas, jak myślę, boli, czyli 
to, co się dzieje w polskim społeczeństwie, ma jedno 
ze źródeł – być może nie jedyne, ale jedno – właśnie 
w tym, jak się zachowujemy w parlamencie. I to jest 
coś bardzo niedobrego, temu trzeba postawić tamę.

Czy to, co jest proponowane w ustawie, jest tamą 
wystarczającą? Nie jestem pewien. Ale myślę…

(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Może jakieś więzienie?)
…że jest to jakiś sygnał. Na pewno nie…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, odsyłam państwa do statystyki 

pana Ozdowskiego – tam, jeżeli chodzi o tę statysty-
kę, idziemy równo, łeb w łeb, jako te dwie główne 
formacje. Naprawdę proszę zajrzeć do tego, bo… Nie 
chcę tutaj państwa zanudzać, ale…

(Rozmowy na sali)
Pytania, które padały na etapie pytań, a także 

w czasie debaty, moim zdaniem są pytaniami reto-
rycznymi. A warto po prostu, byśmy wszyscy tutaj, 
a także na sali poselskiej, sejmowej, przywołali kilka 
takich spraw, które po prostu powinny być oczywi-
ste, i byśmy przywrócili również w tej naszej deba-
cie wartość słowom, które są oczywiste, takim jak 
„przyzwoitość”, „roztropność”, „szacunek dla dru-
giego człowieka”. Proszę nie protestować, bo to są 
ważne słowa. Dalej: „umiarkowanie”, „powściągli-
wość w słowach”… Proszę państwa, naprawdę po-
trzeba nam tego wszystkiego, ale przede wszystkim 
potrzeba tego Polsce. I właśnie w dniu, w którym 
świętujemy różne historie parlamentaryzmu – a te 
550 lat to nie były same dobre lata, były też złe, ale to 
jest coś ważnego – warto, byśmy zastanowili się nad 
jakością tego parlamentaryzmu i, jak myślę, troszkę 
się zdyscyplinowali. Bo skoro ta wspomniana staty-
styka jest właśnie taka, jak mówię, czyli że tych eks-
cesów w parlamencie jest teraz wielokrotnie więcej 
niż w poprzednich kadencjach, to coś jest na rzeczy. 
I coś z tym trzeba zrobić, bo to jest po prostu złe.

Ja myślę, że tutaj… Jeden z moich przedmówców 
mówił, że w ten sposób, ustawowy, będziemy ogra-
niczać wolność. Będziemy ograniczać nie wolność, 
proszę państwa, lecz swawolę, a jest różnica między 
tymi pojęciami. Jeden z moich przedmówców mówił 
też, że senator czy poseł będzie musiał się kontro-
lować… No, na miłość boską, tak, kontrolujmy się! 
Zastanawiajmy się, zanim wypowiemy jakieś obelży-

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę państwa, jeśli 

ktoś by się chciał zapisać do głosu, to bardzo proszę, 
lista jest jeszcze otwarta. A teraz proszę o ciszę.)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale ja nie 
mogę tego wytrzymać.)

Od początku tej kadencji z ław poselskich…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, proszę 

o cierpliwość.)
Dziękuję, Pani Marszałek.
Od początku tej kadencji 973 razy padło z ław 

poselskich słowo „kłamiesz” w różnych konfigura-
cjach, 199 razy – „siadaj”, 139 razy – „cicho”. Ale 
tutaj pan Ozdowski, informatyk, który robił tę staty-
stykę, zaliczał jako „cicho” takie wyrażenia jak np.: 
„cicho, gimbazo”, „cicho, nie drzyj się”, „sama bądź 
cicho, babo”.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale to chyba 
pani Pawłowicz krzyczała, nie?)

Szanowni Państwo, statystyka różnych partii tam 
też jest przytoczona.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator…)
Ja już nie chcę państwa zanudzać. Kto chce, to 

niech zajrzy do internetu, można to przeczytać, mimo 
że gazeta już jest w koszu. Ale to są po prostu fakty. 
No, jeżeli spojrzymy na korytarze sejmowe i okoli-
ce Sejmu i Senatu, to zobaczymy, że niemal nie ma 
dnia, żeby nie odbywał się jakiś happening, w ramach 
którego sięga się po najbardziej wymyślne sposoby 
ośmieszania, obrażania, wyszydzania itd., itd. I my-
ślę, że coś jest na rzeczy. Ja osobiście uważam, że 
ten upadek opinii o parlamentarzystach, który jest po 
prostu faktem, ma swoje źródło m.in. właśnie w tym, 
co się dzieje w parlamencie. Pewnie bardziej w Sejmie 
niż w Senacie. Szanowni Państwo, ja tego doświad-
czałem osobiście, jako minister. Proszę mi wierzyć: ci 
z państwa, którzy nie stawali w taki sposób przed tą 
blisko 500-osobową salą, która niekiedy – nie waham 
się użyć takiego słowa – ryczy, wrzeszczy, obraża, 
przerywa, przeszkadza… To jest naprawdę niepraw-
dopodobne doświadczenie. Ci z państwa, którzy tego 
nie doświadczyli, być może nawet nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak to wygląda, bo tutaj, w Senacie, 
rzeczywiście atmosfera jest inna. Ale, proszę państwa, 
to są fakty. I ludzie to widzą w telewizji, w interne-
cie, wymieniają się między sobą filmikami… I moim 
zdaniem to jest najpoważniejsza sprawa – i w tym 
sensie warto, byśmy się tą sprawą zajmowali – bo to 
jest jedno ze źródeł tego, co się dzieje w naszym spo-
łeczeństwie, tych głębokich podziałów, tego podziału 
na plemiona, jak mówią niektórzy. Proszę państwa, 
skoro zwykli ludzie widzą w telewizji albo internecie 
tych, którzy są wybrańcami i którzy powinni być 
wzorem dla innych – i w jakimś sensie są wzorem 
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(senator K. Radziwiłł) Jeszcze pan marszałek Borusewicz.
Panie Marszałku, bardzo proszę. 5 minut.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
Pani marszałek pozwoli, że będę polemizował 

z niektórymi wypowiedziami. Zawsze staram się…
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan marszałek 

grzecznie…)
Dziękuję, Pani Marszałek. Dziękuję, że mogę jesz-

cze polemizować.
Pan senator Radziwiłł mówił o kodeksie wykro-

czeń i o karaniu zgodnie z kodeksem wykroczeń. Ale 
tam jest droga sądowa, jest możliwość odwołania się. 
A tu, Panie Senatorze, nie ma drogi sądowej i nie ma 
możliwości odwołania się. Tu nie jest tak samo.

Co może być zinterpretowane jako naruszenie 
powagi? Czy stwierdzenie, że mamy nie Trybunał 
Konstytucyjny, a atrapę trybunału, jest jeszcze ele-
mentem dozwolonej polemiki politycznej i oceny, czy 
jest już naruszeniem powagi Izby?

(Senator Piotr Florek: Dzisiaj tak, jutro…)
Panie Senatorze, przytoczył pan statystykę. Ja nie 

będę z nią polemizował. Nie będę mówił, jak jest 
w parlamencie brytyjskim. Nie będę mówił, jak wy-
glądały debaty w międzywojennym parlamencie pol-
skim, do lat trzydziestych, o tym, jak były ostre. Nie 
będę się na to wszystko powoływał. Proszę mi jednak 
coś powiedzieć. Mówił pan, że mniej więcej po po-
łowie… że słychać było okrzyki z 2 części sali, czyli 
że rozkładało się to wszystko na rządzących i opo-
zycję. Ilu ukarano spośród posłów partii rządzącej, 
a ilu z opozycji? Zna pan tę statystykę? Wie pan ilu? 
Może pan przywołać kogokolwiek, kto został ukara-
ny, będąc posłem Prawa i Sprawiedliwości? Chętnie 
bym takie nazwisko usłyszał. I to jest problem. I to 
jest problem: nieostrość prawa, które wprowadzacie 
i możliwość interpretowania tego prawa albo roz-
szerzająco, albo zawężająco, tzn. dowolność inter-
pretowania przez tego, kto będzie karał, czyli przez 
marszałka. I ten stan, który w tej chwili trwa i który 
obserwujemy w Sejmie, bo na szczęście ten zwyczaj 
jeszcze nie przeszedł do Senatu… Ale mieliśmy już 
sytuacje ograniczenia nie tylko zadawania pytań, ale 
także dyskusji i zamknięcia listy mówców w sytuacji, 
w której 2 mówców już nie mogło zabrać głosu, cho-
ciaż wcześniej została podjęta wspólnie decyzja…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku!)

…że mogą oni zabrać głos. Jeden z senatorów stał 
wtedy już tutaj na mównicy, bo został wywołany do 
zabrania głosu.

Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 

Marszałku, czas minął.)

we słowo w stosunku do kogoś, i powstrzymajmy się 
przed tym. Chyba byłoby dobrze, gdyby tak się działo.

(Senator Barbara Zdrojewska: Pan nas będzie 
kontrolował?)

To wszystko być może jest po prostu kwestią 
kindersztuby. Może to jej brakuje? To takie zwykłe 
ludzkie wychowanie, ale go brakuje. Po prostu to jest 
fakt. W związku z tym myślę, że musimy sobie po 
prostu zdać sprawę z tego, że nawet jeśli ludziom poza 
parlamentem, nie politykom, ale ludziom, którzy żyją 
tak po prostu, zwykłym ludziom, różne rzeczy wolno, 
to nam to nie przystoi. Szlachectwo zobowiązuje. 
I to jest powód, dla którego możemy trochę podnieść 
sobie poprzeczkę. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Bobko. Proszę bardzo.
Drugie wystąpienie, 5 minut, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Króciutko i polemicznie odniosę się do tego, co po-

wiedział pan senator Pociej. Odczuwam satysfakcję, bo 
podobnie widzimy sprawę relacji między władzą usta-
wodawczą a władzą wykonawczą. To jest proces, który 
jest niezależny od tego, kto aktualnie rządzi. Można 
mówić o pewnej dominacji władzy wykonawczej nad 
ustawodawczą w ostatnich latach, jednak absolutnie nie 
zgadzam się z tym – chcę bardzo mocno polemizować ze 
stwierdzeniem, które staje się niestety sloganem w pań-
stwa ustach i w ustach niektórych naszych współobywa-
teli – że władza sądownicza została podporządkowana 
władzy wykonawczej. To póki co jest w Polsce niepraw-
dą. Nawet jeżeli niektórzy obserwują jakieś niepokojące 
zakusy, takie, że władza wykonawcza może chciałaby 
podporządkować sobie władzę sądowniczą, to póki co 
władza sądownicza ma w Polsce określony status trze-
ciej władzy. Istnieje Trybunał Konstytucyjny, legalny 
Trybunał Konstytucyjny…

(Senator Mieczysław Augustyn: Niezależny.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma.)
…który jest i powinien być miejscem rozstrzyga-

nia sporów konstytucyjnych oraz sporów kompeten-
cyjnych między instytucjami. Stwierdzenie, że nie 
ma Trybunału Konstytucyjnego, jest podważaniem 
praworządnego porządku w Polsce itd. Tak że, Panie 
Senatorze, bardzo się tutaj różnimy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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(senator B. Borusewicz) zajmie się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych na 
sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.40. Dziękuję 

bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 08  

do godziny 20 minut 40)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, informuję, że kolejne po-

siedzenie Senatu odbędzie się w dniach 24, 25, 26 
i 27 lipca. Posiedzenie rozpocznie się we wtorek 
24 lipca o godzinie 15.00. Porządek obrad tego po-
siedzenia zostanie państwu przesłany pocztą elektro-
niczną, nie wiem, czy nawet już nie został wysłany.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze 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 873 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska. 
Posiedzenie komisji odbyło się 11 lipca. Komisja roz-
patrzyła wnioski zgłoszone w trakcie debaty. Pojawiły 
się 2 wnioski. Zostały one przegłosowane pozytyw-
nie. Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy wraz z po-
prawkami. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Adam Gawęda chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Adam Gawęda: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.

…ja się staram powściągać, ale proszę nie sądzić, 
że jestem człowiekiem naiwnym, że jestem polity-
kiem naiwnym i nie wiem, do czego tego typu roz-
wiązania są potrzebne. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja jeszcze.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja się zgłaszałam.)
(Senator Wiesław Dobkowski: Na piśmie.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli senatorowie: Rybicki, Kleina, Klich, 
Czarnobaj i Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Wysoka Izbo, teraz będą komunikaty, a następ-
nie ogłoszę półgodzinną przerwę. Po przerwie będą 
głosowania.

Proszę bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam. Czy 

ja mogę w kwestii formalnej?)
Tak, Pani Senator. Słucham.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja tylko chciałabym poprosić, mam taką ogromną 

prośbę… Zanim pani marszałek czy inny marsza-
łek zamknie dyskusję, proszę popatrzeć na salę, czy 
ktoś się jeszcze zgłasza. Bardzo o to proszę. Bo ja 
się zgłaszałam.

Wicemarszałek Maria Koc:
O, przepraszam najmocniej. Przepraszam. To 

może zmęczenie. Przepraszam bardzo. Senator se-
kretarz też chyba nie zauważył.

(Senator Barbara Zdrojewska: Zauważył.)
Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbę-
dzie się w dniu dzisiejszym 5 minut po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 179. Komisja na tym posiedzeniu 
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 77 – za, 1 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. To spra-
wozdanie znajduje się w druku nr 888 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedze-

niu w dniu 11 lipca br. rozpatrzyła wnioski zgłoszo-
ne w toku debaty nad ustawą – Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce. Na podstawie art. 52 ust. 4 
Regulaminu Senatu pan senator Marek Martynowski 
dokonał zmiany treści swojego wniosku, czyli po-
prawki nr 24. Ponadto na podstawie art. 52 ust. 7 
Regulaminu Senatu wnioski wycofali: pan sena-
tor Marek Rocki – poprawkę nr 4; Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu – poprawkę nr 7; Kazimierz Wiatr – 
poprawki nr 11 i 45; pan senator Marek Martynowski 
– poprawkę nr 25 oraz pan senator Piotr Wach – po-
prawkę nr 28.

Jednocześnie komisja zwraca się do Wysokiego 
Senatu o przyjęcie zawartych w punkcie II poprawek 
nr 1, 5, 6, 8, 10, 15, 21, 22, 24, 27, 33 i 59. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: 

senator Andrzej Stanisławek, senator Piotr Wach, se-
nator Marek Rocki, senator Zbigniew Cichoń, senator 
Kazimierz Wiatr, senator Barbara Zdrojewska, sena-
tor Jan Żaryn, senator Marek Martynowski, senator 

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do precyzyjnego wskaza-
nia, które przepisy prawa geologicznego i górniczego 
stosuje sią do wniosku o przekształcenie koncesji 
w ich brzmieniu dotychczasowym, a które należy 
stosować w brzmieniu nowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 2 – za, 77 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2 przesądza o tym, aby do jed-

nokrotnego przedłużenia terminu obowiązywania 
koncesji na wydobywanie siarki rodzimej wy-
dobywanej metodą otworową, gdy wydłużenie 
koncesji uzasadniane jest racjonalną gospodarką 
złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji, 
zastosowanie miały nowe przepisy również wów-
czas, gdy postępowanie wszczęto przed ich wej-
ściem w życie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 81 – przeciw. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawka została odrzucona.
Ja zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek, bo nie… Tak? Proszę bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 61 – za, 20 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 872 A.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4… wycofana.
Poprawka nr 5 wprowadza wymóg posiadania 

stopnia naukowego także wobec rektorów uczelni 
niepublicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 23 – za, 54 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została odrzucona.
Poprawki nr 6 i 10 należy przegłosować łącznie. 

Poprawki te modyfikują ograniczenia wiekowe dla 
rektorów i członków senatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 23 – za, 57 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 7 została wycofana.
Poprawki nr 8, 22, 27 i 29…
(Głos z sali: Pięćdziesiąt dziewięć.)
Poprawka nr 59…
Powiem jeszcze raz. Poprawki nr 8, 22, 27 i 59 

wprowadzają kolejne stanowisko nauczycieli akade-
mickich – docenta, i znoszą możliwość zatrudnienia 
doktora posiadającego wyłącznie osiągnięcia dydak-
tyczne na stanowisku profesora uczelni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 25 było za, 54 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 9 wprowadza wymaganie, by tzw. 

niesamodzielni nauczyciele akademiccy oraz pracow-
nicy uczelni niebędący nauczycielami mieli w senacie 
uczelni co najmniej po 1 reprezentancie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 21 było za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawką nr 10 już głosowaliśmy.
Poprawki nr 11 i 54…

Aleksander Bobko, senator Robert Dowhan, senator 
Waldemar Sługocki.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Przypominam, że następujący wnioskodawcy 

wycofali swoje wnioski: pan senator Marek Rocki 
– punkt II poprawkę nr 4 w zestawieniu wniosków; 
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – punkt II popraw-
kę nr 7 w druku nr 888 Z; senator Kazimierz Wiatr 
– punkt II poprawki nr 11 i 45 w druku nr 888 Z; 
senator Marek Martynowski – punkt II poprawkę 
nr 25 w druku nr 888 Z; senator Piotr Wach – punkt II 
poprawkę nr 28 w druku nr 888 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie podtrzymać 
wycofane wnioski, a jeśli tak, to który? Nie widzę 
chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Andrzeja Stanisławka o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 4 – za, 74 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 poszerza zadania rady uczelni o sy-
gnalizowanie ministrowi rażących naruszeń prawa 
przez uczelnię.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 6 – za, 73 – przeciw. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 poszerza skład rady uczelni.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka została odrzucona.
Przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje odpowiednią 

modyfikację poprawek nr 6 i 11. Poprawka nr 3 znosi 
ograniczenia wiekowe w uczelnianych organach.

Kto jest za?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 18 przewiduje możliwość zmiany de-

cyzji stypendialnej w przypadku zmiany okoliczności 
uprawniających do pobierania stypendium.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 20 określa przykładowe formy orga-

nizacji studenckich.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 21 wprowadza obowiązek lustracyjny 

wobec wszystkich nauczycieli akademickich i pra-
cowników nauki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 26 było za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 23 ogranicza do uczelni zawodowych 

możliwość zatrudnienia doktora na stanowisku pro-
fesora uczelni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 24 wprowadza prawo urzędującego sę-

dziego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziego 
w stanie spoczynku do dożywotniego zatrudnienia na 
uczelni, bez względu na wynik oceny pracowniczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 55 było za, 24 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 23)

(Głos z sali: Wycofane, Panie Marszałku.)
Są wycofane. Właśnie chciałem powiedzieć, że 

są wycofane.
(Wesołość na sali)
Poprawka nr 12 zakłada, że instytut Polskiej 

Akademii Nauk będzie mógł być włączony do uczelni 
jedynie na wspólny wniosek dyrektora instytutu i pre-
zesa PAN. Ponadto poprawka wprowadza obowiązek 
zasięgnięcia opinii wydziału PAN.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 13 zakłada, że instytut PAN będzie 

mógł być włączony do uczelni na wniosek prezesa 
PAN albo dyrektora instytutu PAN. Ponadto po-
prawka wprowadza obowiązek zasięgnięcia opinii 
wydziału PAN.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 78 było za, 1 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 13 została przyjęta.
Poprawka nr 14 pozostawia uczelniom niepublicz-

nym swobodę oceny społeczno-gospodarczej potrze-
by utworzenia kierunku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 15 znosi wymóg, by indywidualne 

studia międzydziedzinowe były dwuprofilowe i kil-
kupoziomowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 16, 17 i 19 należy głosować 

łącznie.
Wprowadzają one osobne stypendium rektora za 

wyniki w sporcie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 37 wprowadza wymóg, by recenzje 

doktoratu sporządzane były w języku polskim lub 
angielskim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 22 było za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 38 rozszerza grupę osób, które mogą 

być promotorami doktoratu, i znosi wymóg posiada-
nia stopni wobec promotora pomocniczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 39 zwiększa liczbę szkół doktorskich, 

które w danej dyscyplinie może prowadzić uczelnia, 
z 3 do 5.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 18 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 40 podnosi wysokość stypendium 

dla najlepszych doktorantów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 21 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 41 znosi zakaz zatrudniania dokto-

rantów jako nauczycieli akademickich lub pracow-
ników naukowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 18 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 42 ogranicza uprawnienia habilita-

cyjne do podmiotów posiadających kategorię A+ i A.

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25…
(Głosy z sali: Sześć, sześć.)
(Głos z sali: Wycofana jest.)
Aha, bo tamta jest wycofana. Dobrze.
Poprawka nr 26 wydłuża płatny urlop, o który 

może się ubiegać nauczyciel akademicki przygoto-
wujący doktorat, do 6 miesięcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 28 została wycofana.
Teraz głosujemy, proszę państwa, nad poprawkami 

nr 29, 30, 31, 32 i 36. I nad tymi poprawkami głosuje-
my łącznie. Wprowadzają one możliwość nadawania 
stopni przez Bibliotekę Narodową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 33 obniża umiejętności z zakresu 

języka obcego wymagane od osoby ubiegającej się 
o doktorat z poziomu C1 do B2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 77 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 34 wprowadza w miejsce wyma-

gania, by rozprawa doktorska prezentowała ogólną 
wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie, wyma-
ganie, by prezentowała ona ogólną wiedzę kandydata 
w dyscyplinie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 33 w miejsce wymogu opiniowania 

doktoratu przez promotora wprowadza wymóg ak-
ceptacji doktoratu przez promotora.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 49 wydłuża niektóre terminy na wy-
danie uchwał przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 50 przyznaje Komisji Ewaluacji 

Nauki odnośnie do szkół doktorskich takie instrumen-
ty kontrolne, jakie ma Polska Komisja Akredytacyjna.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 51 uszczegóławia ustawowe kryteria 

ewaluacji jakości działalności naukowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 18 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 52 modyfikuje skład Komisji 

Ewaluacji Nauki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 20 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 43)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 53 modyfikuje skład Komisji 

Ewaluacji Nauki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał…
(Senator Waldemar Sługocki: Wykluczona została.)
(Głos z sali: Została wykluczona?)
(Głos z sali: Nie została przyjęta.)
Głosujemy, proszę państwa, nad poprawką nr 53, 

która modyfikuje skład Komisji Ewaluacji Nauki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 18 – za, 61 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawkami nr 54 i 53 należy głosować 

łącznie…

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 23 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 43 modyfikuje habilitację w oparciu 

o artykuły naukowe.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 19 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 44 zakazuje „uzyskiwania” habilita-

cji w swojej uczelni lub instytucie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 46 skraca czas, w którym nie można 

występować z wnioskiem o tytuł profesora po wcze-
śniejszej nieudanej procedurze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 47 modyfikuje skład Rady 

Doskonałości Naukowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 18 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 48 zmniejsza liczbę osób, spośród 

których będą losowani recenzenci habilitacji i wnio-
sków o profesurę tytularną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Poprawka została odrzucona.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 57 było za, 20 – przeciw, 

2 się wstrzymało.  (Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 889 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza 
Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

W dniu 11 lipca Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 
rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty do 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu 
swoje wnioski wycofali: Kazimierz Wiatr – poprawkę 
nr 7, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – poprawkę 
nr 6.

Jednocześnie komisja wnosi do Wysokiego Senatu 
o przyjęcie poprawek zawartych w punkcie II ppkty 
2–5, 8 oraz 9. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Przypominam, że wnioski w trakcie dys-
kusji zgłosili: pan senator Marek Rocki, pan senator 
Jan Żaryn, pan senator Andrzej Stanisławek i pan 
senator Kazimierz Wiatr.

Nie widzę…
(Senator Jan Żaryn: Ja. Ja tak.)
Tak? Aha, to bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo proszę o przyjęcie co najmniej poprawek 

nr 2 i 3, ale także nr 4, 8, 5 i 9. Motywacja dotyczy… 
To znaczy poprawki dotyczą m.in. kwestii zrówna-
nia wyposażenia pracowników uczelni akademickich 
i Polskiej Akademii Nauk, a nieprzyjęcie tych popra-
wek może być traktowane jako podstawa do skie-
rowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

(Głos z sali: Nr 56.)
Nad poprawkami nr 54 i 56 należy głosować łącz-

nie. Poszerzają one zasadę waloryzacji na dodatkową 
grupę środków dla uczelni i doprecyzowują skład 
grup uczelni, które ubiegają się o środki z jednej puli.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 20 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 55 powiększa liczbę uczelni, któ-

re mogą otrzymać środki finansowe w pierwszym 
konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia ba-
dawcza”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 57 znosi wymóg gromadzenia przez 

uczelnie publiczne środków finansowych z dotacji 
i subwencji na rachunku w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 – za, 59 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 58 wprowadza osobny rodzaj uczelni 

publicznych – uczelnię wychowania fizycznego, nad-
zorowaną przez ministra właściwego do spraw sportu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 20 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka została odrzucona.
Proszę państwa, wydaje mi się, że to już wszystkie 

poprawki.
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?
(Rozmowy na sali)
No dobrze, niektórzy senatorowie nie głosują.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedze-
niu w dniu 11 lipca br. rozpatrzyła poprawki zgłoszo-
ne w toku debaty nad ustawą o ustanowieniu Medalu 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 

Komisja nie poparła żadnej z przedstawionych 
poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie.
Przypominam, że w trakcie dyskusji wnioski legi-

slacyjne zgłosili senator Antoni Szymański, senator 
Jan Żaryn, senator Piotr Florek, senator Jan Rulewski 
i senator Bogdan Borusewicz.

Proszę bardzo. Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Ja bym prosił o poparcie poprawki nr 3: medalu 

nie nadaje się posłom i senatorom. Dla kolekcjonerów 
medali to dobra wiadomość, że za rok i 3 miesiące 
będą wybory. W związku z tym w przypadku braku 
reelekcji droga do uzyskania takiego medalu będzie 
otwarta. Proszę o poparcie poprawki mówiącej, że 
medalu nie nadaje się posłom i senatorom.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy ktoś jeszcze chce…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan marszałek nie…)
Pana senatora nie ma na liście uprawnionych do 

zabierania głosu.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Głosujcie, jak chce-

cie!)
Czy ktoś jeszcze z wymienionych wcześniej se-

natorów chce zabrać głos? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

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

(Rozmowy na sali)
Poprawka nr 1…
Proszę państwa, trzeba wcześniej ustalać, kto jak 

głosuje, a nie teraz. Teraz już głosujemy.
Poprawka nr 1 wydłuża okres, w którym nadaje 

się Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, o rok 
2022.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: Daj spokój!)
(Głos z sali: Jaki trybunał?)
(Głos z sali: Jeszcze jest?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Do Trybunału Konstytucyjnego – jeśli pan senator 
nie dosłyszał.

Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie. 
Dziękuję.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy wy-
cofali swoje wnioski: pan senator Kazimierz Wiatr 
– punkt II ppkt 7 w druku nr 889 Z, Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu – punkt II ppkt 6 w druku nr 889 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski?

(Głos z sali: Nie, nie.)
Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Andrzeja Stanisławka o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 56 było za, 24 – przeciw. 

(Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 863 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Czesława Ryszkę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu 
Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 864 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa 
Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

na swoim posiedzeniu w dniu 11 lipca tego roku roz-
patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty i nie popar-
ła żadnego z przedstawionych wniosków. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Ale nie ma wniosku o przyjęcie bez poprawek?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma. No dobrze.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Rulewski, 

chce… No, nie ma go, więc nie zabierze głosu.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie… No, jest 
jednak wniosek o przyjęcie bez poprawek.

(Głosy z sali: Jest.)
Jest, tak?
(Głos z sali: Nie ma takiej decyzji.)
Ale wniosek jest.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

Głosowało 79 senatorów, 21 było za, 57 – przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 wprowadza możliwość pośmiert-

nego nadania medalu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 11 było za, 65 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 zakłada, że medalu nie nadaje się 

posłom i senatorom.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 15 było za, 61 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 poszerza krąg podmiotów, które 

mogą występować z wnioskiem o nadanie medalu 
bezpośrednio do prezydenta, o organizacje społeczne 
i zawodowe, w tym organizacje kombatanckie i nie-
podległościowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 21 było za, 59 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 poszerza krąg podmiotów, które 

mogą występować z wnioskiem o nadanie medalu 
bezpośrednio do prezydenta, o organizacje komba-
tanckie i niepodległościowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 18 było za, 62 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Poprawka została odrzucona.
Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez popra-
wek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 71 było za, 10 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 56)
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(marszałek S. Karczewski) nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Infrastruktury przedstawiły jednobrz-
miące projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie 
nr 868 A i 868 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 
przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

Komisja przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 869 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami nr 1 i 3 należy głosować łącznie. 

Poprawki nr 1 i 3 wprowadzają obowiązek pouczenia 
strony o skutkach nieuzupełnienia lub niepoprawienia 
pisma.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 uzupełnia przepisy o konsekwencje 

ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 866 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosownia 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 modyfikuje przepis przejściowy 

poprzez określenie dłuższego niż kodeksowy terminu 
na wydanie legitymacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 skraca vacatio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 78 było za, 1 – prze-

ciw, również 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 59)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy… Teraz całość, tak?
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 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
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(marszałek S. Karczewski) jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawki nr 1 i 14 należy przegłosować łącznie. 
Wprowadzają one możliwość dłuższego magazy-
nowania wydobytej w trakcie robót budowlanych 
niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, stanowiących 
odpady, które są przeznaczone do celów budowlanych 
w związku z budową obiektów liniowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 76 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do poprawnego wyrażenia 

obowiązku o charakterze publicznoprawnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 76 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Poprawka została przyjęta.
(Rozmowy na sali)
Wycofane… A teraz 4 i 10, tak?
Poprawki nr 4 i 10 należy przegłosować łącznie. 

Celem tych poprawek jest doprecyzowanie redakcji 
przepisów ustawy poprzez jej skorelowanie z treścią 
art. 168 kodeksu karnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 5, 7, 17 i 18 należy przegłosować łącz-

nie. Zmierzają one do tego, aby działalność związana 
z lokalizacją przedsięwzięć w zakresie zbierania od-
padów mogła być prowadzona również w przypadku 
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 6 usuwa wadliwość gramatyczną 

przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 63)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 896 Z.

Proszę pana senatora Adama Gawędę o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej oraz Komisja Środowiska rozpatrzyły 
wnioski zgłoszone w toku debaty i wnoszą o przy-
jęcie wniosków zawartych w punktach nr 1, 2, 4–14 
oraz 17–19.

Jednocześnie komisje informują, że pani senator 
Jadwiga Rotnicka wycofała swoje wnioski, to pkt nr 3 
oraz nr 16 zestawienia. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pani senator Jadwiga 

Rotnicka, chce jeszcze zabrać głos? Dziękuję.
Przypominam jeszcze raz, że pani senator Jadwiga 

Rotnicka wycofała swoje wnioski, to pkt 3 i pkt 16 
w druku nr 896 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 37 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 75)
Poprawka nr 15 została odrzucona.
Teraz przystępujemy do głosowania nad podję-

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 897 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami nr 1, 2 i 6 należy głosować łącz-

nie. Te poprawki ujednolicają terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 77)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 ma na celu wyłączenie wskazanych 

w przepisie służb z obowiązku udostępniania infor-
macji uzyskanych w toku wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 78)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 reguluje kwestie przekazywania 

szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego in-

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 69)

Poprawka przyjęta.
Siódma była.
Poprawki nr 8 i 19 należy przegłosować łącznie. 

Umożliwiają one ukaranie administracyjną karą pie-
niężną podmiotu gospodarującego odpadami bez wy-
maganego zezwolenia w przypadku, gdy w miejscu 
prowadzenia takiej działalności odpadów już nie ma.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 70)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 9 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 poprawia redakcję przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12 uwzględnia występujący w usta-

wie o opłacie skarbowej podział na jednostki redak-
cyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 73)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13 ma na celu doprecyzowanie, że 

zakaz przewozu zmieszanych odpadów komunalnych 
nie dotyczy odpadów surowcowych przeznaczanych 
do recyklingu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 74)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 15 precyzuje przepis przejściowy.
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 83)

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?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej i Komisja Środowiska przedstawiły pro-
jekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie po-
prawek do ustawy; druk nr 875 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 możliwość wniesie-

nia zażalenia na opinię wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska w sprawie uznania przedmiotu 
lub substancji za produkt uboczny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 85)
Poprawka nr 2 wyklucza udział organizacji spo-

łecznych jako strony w postępowaniach w sprawach 
uznania przedmiotu lub substancji za produkt ubocz-
ny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 76 – za, 1 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 86)
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 od głosu?

formacji o odpadach, które mogą być potencjalnie 
wykorzystane do przygotowania lub pomocy w do-
konaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5. Celem tej poprawki jest uporząd-

kowanie przepisów ustawy – Prawo wodne w kwestii 
podziału kompetencji pomiędzy głównym inspekto-
rem ochrony środowiska a wojewódzkim inspektorem 
ochrony środowiska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby inspektorem 

ochrony środowiska mógł być też pracownik inspekcji 
posiadający średnie wykształcenie oraz 10-letni staż 
pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 77 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 81)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 precyzuje właściwość odpowied-

nich organów w zakresie monitorowania wykorzysta-
nia limitu wydatków budżetu państwa i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
związanych z realizacją ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 przyspiesza termin wejścia w ży-

cie przepisu, w którym mowa o przekazaniu głów-
nemu inspektorowi ochrony środowiska wykazów 
ruchomości i nieruchomości związanych z realizacją 
Państwowego Monitoringu Środowiska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Panowie… Senator Jan Dobrzyński i inni senato-
rowie… Bardzo proszę, bo to przeszkadza.

(Senator Jan Dobrzyński: Belgia wygrała.)
Kto wygrał?
(Senator Jan Dobrzyński: Belgia wygrała, Jacek 

mówi.)
Ale teraz jesteśmy tutaj, w Senacie. (Wesołość na 

sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, czy jest wniosek o przerwę?
(Głos z sali: Nie.)
Nie ma? No bo jeśli chcecie państwo rozmawiać, 

to ja ogłoszę przerwę. Tak czy nie?
(Głosy z sali: Nie.)
Nie? Dobrze.
W przerwie w obradach odbyło się posiedze-

nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 865 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez 

poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, senatora Aleksandra Pocieja, 
o przedstawienie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Ta ustawa została uchwalona w po-

przedniej kadencji, tuż przed jej zakończeniem. Po 

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 78 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 87)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 890 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Podajemy wyniki.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 88)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
a mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie popra-
wek do ustawy; druk senacki nr 903.

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 Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 54 – za, 5 – przeciw, 21 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 89)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego 
porządku obrad…

(Rozmowy na sali)
Proszę o wyciszenie rozmów.
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(senator sprawozdawca A. Pociej) W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma na celu uzupełnienie definicji 

określenia ustawowego w celu nadania jej prawidło-
wego brzmienia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 91)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 2, 3 i 6 należy głosować łącz-

nie. Mają one na celu zapewnienie posługiwania się 
w ustawie prawidłowym określeniem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 92)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 4 ma na celu umożliwienie pokry-

wania z wniesionej kaucji należności związanych 
z zawartą umową najmu w trakcie jej trwania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 93)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 5 i 8 należy głosować łącz-

nie. Zmierzają one do objęcia dopłatą strony umowy 
zobowiązującej do zawarcia umowy najmu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 94)
Poprawki przyjęte.
Nad poprawkami nr 7 i 9 należy głosować łącznie. 

Mają one na celu usunięcie z ustawy przepisu skon-
sumowanego przez kolejne przepisy ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 95)
Poprawki przyjęte.

3 latach Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funk-
cjonowanie tej ustawy. Okazuje się, że za 1 godzinę 
pomocy prawnej płaci się 350 zł. Taka jest stawka 
w dobrych, dosyć drogich kancelariach adwokac-
kich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Trójmieście. W związku z tym ta ustawa funkcjonuje 
fatalnie. Niestety pan prezydent, zamiast dojść do 
wniosku, że ta ustawa powinna przestać funkcjo-
nować, po prostu poszerzył krąg beneficjentów tego 
rozdawnictwa pieniędzy. Uważam, że Wysoka Izba 
nie powinna głosować za tą ustawą, która tylko po-
większa liczbę beneficjentów tego rozdawnictwa pie-
niędzy. Oczywiście nie mamy żadnych wątpliwości, 
że pomoc prawna dla obywateli powinna zostać zor-
ganizowana, ale na pewno nie na zasadzie tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Jan 

Rulewski… Nie, bo go nie ma. 
A senator sprawozdawca Krzysztof Mróz chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Krzysztof Mróz: Nie.)
Nie. Dobrze.
To przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 57 było za, 6 – przeciw, 

16 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porządku obrad: ustawa o pomocy państwa 
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierw-
szych latach najmu mieszkania.

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 898 A.
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(marszałek S. Karczewski) 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?
Bardzo proszę o podanie… Może jeszcze chwila 

na zastanowienie.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 58 było za, 21 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 99)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ułatwieniach 
w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz inwestycji towarzyszących.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-
stego porządku obrad: ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Obrony 
Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. Druk se-
nacki nr 893 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 79 senatorów, 71 było za, 8 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 100)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o krajowym syste-
mie cyberbezpieczeństwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 899 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych.
Komisja na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 r. 

rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
11 lipca nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

Nad poprawkami nr 8 i 9 głosowaliśmy.
Poprawka nr 10 ma na celu umożliwienie 

wcześniejszego wejścia w życie przepisów usta-
wy regulujących przeprowadzenie naboru najem-
ców przez gminę i zawieranie umów najmu oraz 
dopuszczających do systemu dopłat najemców, 
którzy zasiedlili mieszkania przed dniem wejścia 
w życie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 96)
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 80 senatorów, wszyscy zgodnie za. 

(Głosowanie nr 97)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o pomocy państwa 
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierw-
szych latach najmu mieszkania.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz inwestycji towarzyszących.

Komisja Samorządu Ter y tor ialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie usta-
wy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy. 
Druk senacki nr 902 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 10 było za, a 70 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 98)
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(senator S. Rybicki) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Przypomnę, że to były wnioski senatorów… 

tak, pana senatora Sławomira Rybickiego, senato-
ra Kazimierza Kleiny, senatora Bogdana Klicha, 
senatora Leszka Czarnobaja i senatora Bogdana 
Borusewicza.

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszalku!
Chciałbym zaapelować do państwa senatorów, aby 

w dniu, w którym świętujemy pięćsetpięćdziesięcio-
lecie polskiego parlamentaryzmu, odrzucić ustawę, 
która ten nasz polski parlamentaryzm ma ograniczać. 
Dziękuję.

(Senator Władysław Komarnicki: Nie bądźcie sa-
mobójcami.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawioną poprawką zostanie 
przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie 
2 wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem gru-
py senatorów o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 20 – za, 54 – przeciw,  

5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 102)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 53 – za, 19 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 103)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Wnioskiem najdalej idącym był wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek. Wysoki Senat raczy przyjąć 
ten wniosek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili 

pan senator Kazimierz Kleina i pan senator Leszek 
Czarnobaj.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, popartym 
przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 60 – za, 19 – przeciw. 

(Głosowanie nr 101)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. To sprawozdanie znajduje się w dru-
ku nr 874 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja w przerwie w obradach rozpatrzyła wnio-

ski zgłoszone w toku debaty w dniu 13 lipca br. nad 
ustawą o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora i wnosi do Wysokiego Senatu o przy-
jęcie wniosku zawartego w punkcie II, czyli o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.



209
63. posiedzenie Senatu w dniu 13 lipca 2018 r.

Oświadczenia

(senator J. Czerwiński) przy polnej drodze, w miejscu, gdzie kiedyś była wieś 
Kolonia Pokuta. Po ataku band UPA wieś zniszczono. 
Obecnie nie ma po niej śladu, pozostały pola upraw-
ne. Nie ma nie tylko wsi, ale brakuje też cmentarza 
ofiar banderowskiego ludobójstwa, jakiegokolwiek 
upamiętnienia tego faktu.

Tu widać efekt prób symetryzacji ludobójstwa 
ukraińskich nacjonalistów dokonanego na polskich 
obywatelach II Rzeczypospolitej z samoobroną ofiar 
tego ludobójstwa. Prezydent Poroszenko, upamięt-
niając m.in. banderowców pod ich pomnikiem na 
cmentarzu, ma usta pełne pojednania, ale to strona 
ukraińska od czerwca 2017 r. uniemożliwia prace 
poszukiwawcze i ekshumacyjne polskich ofiar ludo-
bójstwa, nie mówiąc już o ich godnym pochówku na 
cmentarzu i upamiętnieniu. W Polsce takie wschodnie 
standardy są nie do pomyślenia. Widać dokładnie ciąg 
dalszy pastwienia się Ukraińców – banderowców i ich 
ideowych następców – nad mieszkańcami Wołynia 
i Małopolski Wschodniej. Najpierw w czasie II wojny 
światowej w okrutny sposób mordowano całe wsie, 
często sąsiadów zza miedzy. Potem próbowano prze-
milczeć te akty ludobójstw .Teraz Ukraińcy o podob-
nej mentalności zakazują godnego pochówku ofiar.

I efekt jest widoczny, wręcz namacalny. Prezydent 
Ukrainy, państwa będącego w konflikcie zbrojnym, 
teoretycznie osłabionego, butnie czci upowców na 
cmentarzu pod pomnikiem. Prezydent Polski, państwa 
dumnego i suwerennego, składa wiązankę w polu, bez 
pomnika i cmentarza. To są skutki symetryzacji. I to 
nie jest historia, to dzieje się tu i teraz. To także niestety 
efekt traktowania Ukrainy przez niektóre siły w Polsce 
jako „państwa specjalnej troski”. Według tych polskich 
pseudoprzyjaciół Ukrainy wolno jej więcej, bo dopiero 
tworzy swoją państwowość, a w dodatku jest zbrojnie 
atakowana przez jednego z sąsiadów. I dlatego jest 
jakoby a priori przyjacielem Polski, bez względu na 
to, jak zachowuje się wobec Polski, a w szczególności, 
czy mówi prawdę o wspólnej historii.

Dlaczego mówię o pseudoprzyjaciołach Ukrainy 
z Polski? Bo na kłamstwie nie da się zbudować praw-
dziwej przyjaźni i w ten sposób ci ludzie szkodzą 
stosunkom polsko-ukraińskim. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Informuję, że protokół sześćdziesiątego trzecie-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 
trzeciego posiedzenia został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli 5 minut. Nad oświadczeniem sena-
torskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński. 
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Moje dzisiejsze oświadczenie nie ma konkretnego 

adresata, jest zwykłym oświadczeniem zawierającym 
pogląd na konkretny temat. Tym tematem jest obecny 
stan stosunków polsko-ukraińskich w aspekcie histo-
rycznym. Zaznaczam, że będę przedstawiał swoje 
osobiste, prywatne zdanie.

Bezpośrednim pretekstem do złożenia tego 
oświadczenia stały się obchody siedemdziesiątej pią-
tej rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu 11 lipca 
1943 r. Obchody te miały miejsce m.in. w niedzie-
lę 8 lipca br. Medialnie wyeksponowano zwłaszcza 
uroczystości upamiętniające, w których uczestniczy-
li prezydenci Ukrainy, Petro Poroszenko, i Polski, 
Andrzej Duda.

Przebieg tych uroczystości, jak w pigułce, poka-
zuje stan obecnych stosunków polsko-ukraińskich. 

Prezydent Poroszenko w otoczeniu licznych swo-
ich rodaków z flagami przy banderowskich okrzy-
kach „Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!” składał 
wieniec pod pomnikiem Ukraińców zabitych w akcji 
odwetowo-wyprzedzającej przez oddziały partyzanc-
kie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich we wsi 
Sahryń w województwie lubelskim. Pomnik upamięt-
nia kilkaset ofiar, prezentuje listę nazwisk, jest umiesz-
czony w centrum na cmentarzu prawosławnym. 

Prezydent Andrzej Duda obchodził siedemdzie-
siątą piątą rocznicę rzezi wołyńskiej, m.in. składając 
wieniec, w otoczeniu grupy ochroniarzy, na miedzy 

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 55)





Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań212

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik . - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  2 A.M. Anders . - - + + - + - - - - - - - + - . - - -
  3 M. Augustyn - - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan . - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  7 A. Bobko + - - + + - - - - + + ? - - + - + - - -
  8 R. Bonisławski . - - - - - - + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz - - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka . - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner . - - + + - - - - - - - - - - - + - - -
  14 J. Chróścikowski + - - + + - - - - - - - . - + - + - - -
  15 Z. Cichoń . - - + + . + - + + + - - - + . + - - -
  16 L. Czarnobaj - - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej . - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  18 J. Czerwiński + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  19 D. Czudowska . . - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  20 W. Dobkowski + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  21 J. Dobrzyński + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  22 R. Dowhan - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda . - - - + - - + + ? + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz - - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek - - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  27 A. Gawęda + ? - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  28 S. Gogacz . - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  29 M. Golba + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  30 A. Grabowski + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  31 T. Grodzki - - - - ? - - + + + + + + + + + + + + +
  32 M. Grubski - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  34 J.M. Jackowski + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  35 A. Kamiński + - - + + - - - - - - + - - + - + - - -
  36 S. Karczewski + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  37 W. Kilian - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina - - - - + - - + + + + - + + + + + + + +
  39 B. Klich - + - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc . - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  42 S. Kogut + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  43 W. Komarnicki . - - - + - - + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć . - - + + + - - - - - - - - + - + - - -
  45 M. Kopiczko + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  46 W. Kraska + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  47 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48 M. Łuczak + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  49 J. Łyczak . - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  50 R. Majer + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  51 R. Mamątow + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  52 M. Martynowski + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
  53 Ł. Mikołajczyk + - - + + - - - - - - - - - + - + - - -
 



63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 213

    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 64 80 81 81 81 78 79 81 81 79 81 81 80 81 81 80 80 81 80 81
  Za 43 2 0 61 77 4 6 20 21 23 23 25 21 21 78 20 79 20 20 20
  Przeciw 21 77 81 20 1 74 73 61 60 54 57 54 59 60 1 60 1 61 60 61
  Wstrzymało się 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań214

    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 - - + - - + - - - - - - - - - - - - - -
 



63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 215

    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 79 80 81 80 81 79 80 81 81 80 78 80 79 81 80 81 80 79 81 81
  Za 26 23 55 20 20 77 20 20 22 20 18 21 18 23 19 21 20 18 20 20
  Przeciw 52 57 24 60 61 2 60 61 59 60 60 58 61 58 61 60 60 61 60 61
  Wstrzymało się 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań216

    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 - - - - - - - - + + - - - - - + + + + +
 



63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 217

    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 81 78 79 80 81 81 81 80 79 80 79 78 77 81 81 81 80 80 80 81
  Za 20 18 20 18 20 21 21 20 57 56 21 11 15 21 18 71 80 80 78 81
  Przeciw 61 60 59 61 61 60 59 60 20 24 57 65 61 59 62 0 0 0 1 0
  Wstrzymało się 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 10 0 0 1 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań218

    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 + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
 



63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 219

    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 81 80 79 81 78 78 80 80 78 80 81 79 79 81 81 81 79 77 79 80
  Za 80 80 79 81 76 76 80 80 78 79 81 79 79 81 37 81 79 77 79 80
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań220

    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 + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
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    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 79 80 79 77 81 79 81 81 80 79 80 80 79 79 77 80 80 80 80 79
  Za 77 80 79 77 81 76 78 81 54 57 79 80 79 79 77 80 80 10 58 71
  Przeciw 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 0 70 21 0
  Wstrzymało się 2 0 0 0 0 2 3 0 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
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    101 102 103
  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 + - +
 



63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 223

    101 102 103
  54 A. Mioduszewski + - +
  55 A. Misiołek + - +
  56 K. Mróz + - +
  57 G. Napieralski . . .
  58 J. Obremski + - .
  59 B. Orzechowska . . .
  60 A. Pająk + ? ?
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . .
  62 G. Peczkis + - +
  63 M. Pęk . - +
  64 W. Piecha + - +
  65 L. Piechota . . .
  66 A. Pociej - + -
  67 M. Poślednik . . .
  68 M. Potoczny + - +
  69 K. Probierz . . .
  70 Z. Pupa + - +
  71 K. Radziwiłł + - +
  72 M. Rocki - + -
  73 T. Romańczuk + - +
  74 J. Rotnicka - + -
  75 J. Rulewski . . .
  76 J. Rusiecki + - +
  77 S. Rybicki - + -
  78 C. Ryszka + - +
  79 J. Sagatowska + - +
  80 M. Seweryński + - +
  81 K. Słoń + - +
  82 W. Sługocki - + -
  83 A. Stanisławek + ? +
  84 L. Staroń . . .
  85 G. Sztark - + -
  86 A. Szwed + - +
  87 A. Szymański + ? ?
  88 R. Ślusarz + - +
  89 P. Termiński . . .
  90 P. Wach . . .
  91 A. Warzocha + - +
  92 J. Wcisła + + -
  93 K. Wiatr + - +
  94 J. Włosowicz + - +
  95 A. Wojtyła + - +
  96 A. Zając + - +
  97 J. Zając + - +
  98 B. Zdrojewska - + -
  99 P. Zientarski . . .
  100 J. Żaryn + ? ?
 
  Głosujących 79 79 76
  Za 60 20 53
  Przeciw 19 54 19
  Wstrzymało się 0 5 4
   





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 63. posiedzenia Senatu





227
63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 3. i 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Praktycznie od 2005 r. – od momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy – trwa dyskusja nad 
prawem szkolnictwa wyższego. Skutkiem dyskusji i wyrazem potrzeby zmian są dwa projekty zmian propo-
nowanych przez kolejne rządy. Najnowsze propozycje kierunków zmian zostały niedawno przyjęte przez rząd 
i skierowane do legislatorów, którzy tym założeniom mają nadać postać konkretnego projektu ustawy.

To prawda, że dzisiejszy system zarządzania nauką wymaga zmian idących z duchem czasu. To prawda, 
że uczelnie nie mają zapewnionych m.in. długofalowych warunków finansowania. Często muszą zwalniać 
samodzielnych pracowników z tytułami profesorów oraz ograniczać zatrudnienie asystentów i adiunktów. 
Zazwyczaj nie mają środków finansowych na opłacenie honorarium recenzentów za recenzje wydawnictw i pu-
blikacji swoich pracowników. Nauczyciele akademiccy nie mają finansowych możliwości pokrywania kosztów 
publikacji i kosztów udziału w konferencjach naukowych. Tak więc zmiany są konieczne, ale trzeba je robić 
rozważnie, z głową, tak aby uczelnie mogły się rozwijać, a nie stawać się stopniowo instytutami politycznymi.

Projekt ustawy zakłada powstanie nowego, do końca nieokreślonego organu zarządzającego uczelnią, mia-
nowicie rady uczelni. Najwięcej obaw wzbudza kwestia składu osobowego i funkcji rady uczelni, która będzie 
decydowała o wyborze rektora uczelni i zarządzała jej działalnością. Zakłada się, że ponad 50% składu rady 
będzie wywodzić się ze środowisk pozauczelnianych. Rodzi się pytanie, kim będą członkowie rady uczelni 
wybierani ze środowiska zewnętrznego? Jakie będzie kryterium ich wyboru?

Zgodnie z projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do nowo powołanego organu zarzą-
dzającego, tj. rady uczelni, wejdzie od 6 do 8 osób powołanych przez senat uczelni spośród grona pracowników 
wraz z przewodniczącym samorządu studenckiego. Zgodnie z ustawą stanowić będą mniej niż 50% składu rady 
uczelni. Senat będzie także wskazywał interesariuszy, osoby spoza uczelni, wchodzące w skład rady uczelni. 
Przewodniczącym rady również będzie osoba pochodząca z zewnątrz. Rada uczelni wyłaniać będzie 2 kandy-
datów na rektora. Kolegium elektorów będzie wybierać rektora spośród 2 osób narzuconych przez radę uczelni 
o mniejszościowym udziale nauczycieli akademickich. W tym układzie sił społeczność uczelniana nie będzie 
miała żadnego wpływu na wybór kandydatów i rektora uczelni. Senat uczelni, kolegium elektorów, a także pra-
cownicy uczelni są w ustawie traktowani instrumentalnie. W celu wprowadzenia swoich przedstawicieli spoza 
grona pracowników uczelni ustawowo obniżono wymagania w stosunku do kandydata na rektora. Rektorem 
może zostać osoba posiadająca stopień naukowy doktora nauk. Założono także uproszczoną, zależną od decyzji 
rektora, ścieżkę zdobywania tytułów profesora i stopnia doktora habilitowanego.

Dotychczas na stanowisku dziekana i rektora mogli pracować nauczyciele akademiccy posiadający tytuł 
profesora zwyczajnego i/lub doktora habilitowanego. W projekcie ustawy nie określono kryteriów zawodowych 
ani naukowych w stosunku do osób z zewnątrz uczelni, tj. w stosunku do ponad 51% składu rady uczelni, która 
może przegłosować każdą decyzję rady i wybrać wskazanego przez nią rektora uczelni.

W projekcie ustawy zakłada się również likwidację autonomii decyzyjnej wydziałów jako podstawowych 
jednostek organizacyjnych uczelni („przesunięcie zarządzania z podstawowych jednostek na poziom całej 
uczelni”). W zamian zaproponowano w ustawie nowy poziom zarządzania w postaci rady uczelni, ciała 
niezwiązanego ze społecznością akademicką, ze składem osobowym stanowiącym mniej niż 50% udziału 
pracowników uczelni i studentów.

Zgodnie z projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rada uczelni, de facto osoby spoza 
uczelni, będzie uchwalać strategię uczelni, sprawować nadzór nad gospodarką finansową, sprawować nadzór 
nad zarządzaniem uczelnią, wskazywać kandydatów na rektora, opiniować plan rzeczowo-finansowy i spra-
wozdania z jego wykonania. Czy osoby z zewnątrz, niezwiązane z uczelnią, sprawujące swoje funkcje w radzie 
uczelni z nadania ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego będą posiadać odpowiednie 
kompetencje, prestiż i szacunek społeczności uczelnianej? Czy wezmą na siebie odpowiedzialność, w tym 
odpowiedzialność materialną za uczelnie?

Szanowni Senatorowie, na samym początku powiedziałem, że szkolnictwo wyższe wymaga zmian idących 
z duchem czasu. Ta ustawa ma oczywiście swoje zalety, ale ma też wady, o których wspomniałem i które wy-
magają szybkiego naprawienia. Dlatego apeluję do państwa senatorów o przyjęcie poprawek senatorów PO.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Władze III Rzeszy niemieckiej, ówczesne władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i ko-
munistyczny aparat represji w Polsce są winne cierpień zadanych wielu obywatelom państwa polskiego ze 
względów narodowościowych, politycznych i religijnych. Spowodowały one śmierć wielu milionów, a dla wie-
lu stały się przyczyną trwałej utraty zdrowia. Kombatantom oraz ofiarom represji należny jest zatem głęboki 
szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów 
terytorialnych i organizacji społecznych. Znacząco udało się poprawić jakość życia tysiącom represjonowanych 
osób – byłym więźniom obozów koncentracyjnych, ocalonym z Holocaustu i ich rodzinom, byłym więźniom 
politycznym okresu stalinowskiego, Sybirakom i innym. Niestety do tej pory obie Izby nie zauważyły uzasad-
nionych potrzeb Polaków nie mniej pokrzywdzonych przez okupantów niemieckiego i sowieckiego w trakcie 
i po zakończeniu II wojny światowej. Chodzi oczywiście o grupę osób deportowanych do pracy przymusowej. 
Dziś większość osób z tej grupy to ludzie w podeszłym wieku, niedołężni, chorzy, potrzebujący pomocy, opieki 
lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej.

Cieszy mnie więc, że nowe regulacje zrównują w prawach osoby deportowane do pracy przymusowej i osa-
dzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR z np. kombatantami, działaczami opozycji antykomunistycznej 
czy ofiarami represji podczas stanu wojennego.

Również sytuacja polskich robotników przymusowo deportowanych była bardzo ciężka. Praca była niewol-
nicza. Nie zapewniono żadnej ochrony przed utratą życia i zdrowia, nie chroniono kobiet w ciąży. Olbrzymia 
większość Polaków cierpiała z powodu głodu. Polacy zatrudniani w rolnictwie mieszkali w budynkach gospo-
darczych nierzadko ze zwierzętami, byli bici i poniżani. Nie sposób nawet w niewielkim stopniu wyobrazić 
sobie to nieludzkie traktowanie ludzi, ich życia, uczuć i odczuć. Mam nadzieję, że nigdy więcej taki koszmar 
się nie powtórzy i nie spotka nikogo więcej ten straszny los.

Omawiana w dniu dzisiejszym nowelizacja obejmuje ustawy: o świadczeniu pieniężnym przysługującym 
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Najważniejsze zmiany, które czekają beneficjentów nowelizacji, to niewątpliwie możliwość korzystania ze 
świadczeń ambulatoryjnych bez skierowania oraz dostęp do opieki zdrowotnej poza kolejnością. Nowe przepisy 
dają także uwzględnionym osobom prawo do pierwszeństwa dostępu do środowiskowej opieki socjalnej i miejsc 
w domach pomocy społecznej oraz gwarancję pomocy samorządu w zakresie ułatwień komunikacyjnych, do-
stępu do mieszkań, kultury i oświaty, i do usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Ustawa wprowadza legitymację osoby deportowanej, która potwierdza prawo do korzystania z uprawnień 
przyznawanych nowelizacją.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że oczywiście cierpienia osób represjonowanych nie można przeliczyć 
na żadne pieniądze, nic nie zrekompensuje całkowicie poniesionych krzywd, jest to najbardziej bolesna, naj-
bardziej tragiczna karta historii, której należy się wielki szacunek i takt. Z pewnością jednak te nowe regulacje 
w ustawie przyczynią się do odczucia sprawiedliwości społecznej oraz solidaryzmu z osobami, które doświad-
czyły tyle zła od rządów totalitarnych i niewątpliwie powinny posiadać szczególne przywileje w dzisiejszej 
Polsce. W związku z tym jestem za zmianą ustawy. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej oraz do ministra inwestycji i rozwoju 
Jerzego Kwiecińskiego

Szanowni Państwo Ministrowie!
Do mojego biura senackiego zgłaszają się rozżaleni obywatele, którzy pomimo ponaddwudziestoletniej 

regularnej spłaty kredytów tzw. starego portfela, i to spłaty kredytu przewyższającej znacznie wartość ich 
mieszkań, dalej mają nieuregulowane zobowiązania kredytowe.

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, re-
fundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, określająca m.in. zasady 
spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w przeszłości przez spółdzielnie mieszkaniowe – wielokrotnie 
nowelizowana – ma niejako zrekompensować kredytobiorcom skutki transformacji gospodarczej i ustrojowej, 
w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych (które nastąpiło od 1 stycznia 1990 r.) oraz 
stworzyć system zachęt dla kredytobiorców do prawidłowego regulowania zobowiązań kredytowych lub doko-
nywania wcześniejszych spłat zadłużenia. W szczególności art. 10a ustawy o pomocy państwa, jeden z najważ-
niejszych przepisów tej ustawy, stanowi, że wszystkim kredytobiorcom spłacającym zadłużenie w wysokości 
wynikającej z art. 7 i 8 ww. ustawy regularnie i w należnej wysokości przez okres 20 lat umorzone zostanie 
w ciężar budżetu państwa pozostałe po tym okresie zadłużenie wobec banku z tytułu skapitalizowanych odsetek 
od kredytu oraz zadłużenie wobec budżetu państwa z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu.

Z budżetu państwa były i są nadal ponoszone znaczące wydatki związane z realizacją zobowiązań wyni-
kających z wyżej wymienionej zaszłości. Między innymi mocą mającej obowiązywać od dnia 19 lipca 2018 r. 
ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2018 r. poz. 1291) kredytobiorcy kredytów tzw. starego 
portfela będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od umorzonego zadłużenia. Pomimo 
wskazanych preferencyjnych warunków w spłacie ww. kredytów, znaczny wzrost oprocentowania kredytów po 
urynkowieniu oprocentowania doprowadził do sytuacji, w której kredytobiorcy, pomimo iż spłacili swoje kredyty 
często w kwotach 2 albo 3 razy przekraczających wartość nabytych mieszkań, w dalszym ciągu zobowiązani 
są do ponoszenia bardzo wysokich kosztów spłaty kredytów zaciągniętych na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX w.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy na mocy obecnie obowiązujących przepisów 
możliwe jest również umorzenie przez państwo całego pozostałego do zapłaty kredytu czy jednak tylko odsetek 
lub ich części.

W razie udzielenia informacji, iż możliwe jest umorzenie tylko odsetek, ze względu na wagę społeczną oma-
wianego problemu proszę o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych 
premii gwarancyjnych i zapewnienie kredytobiorcom spłacającym regularnie kredyt od co najmniej 20 lat 
umorzenie również pozostałego do zapłaty zadłużenia.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk



230
63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 63. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Chciałbym zwrócić Pani uwagę i prosić o podjęcie działań w celu wyjaśnienia różnic w wysokości dotacji 

wojewodów dla mieszkańców kierowanych do domów pomocy społecznej w poszczególnych województwach, 
w celu zwiększenia wysokości dotacji przekazywanej w województwie łódzkim oraz w celu ujednolicenia zasad 
ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej.

Z informacji uzyskanych od pracowników DPS wynika, że różnicuje się pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach administracyjno-biurowych i pozostałych pod względem sposobu ustalania wynagrodzenia (jednym wlicza 
się do płacy minimalnej dodatek za wieloletnią pracę, a innym – nie) oraz że pracownicy z długoletnim stażem 
zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej lub zbliżonej wysokości jak nowo zatrudnieni pracownicy.

Dyrektorzy domów pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagra-
dzania pracowników samorządowych, samodzielnie ustalają poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników. W rozporządzeniu określono jedynie jego minimalną wartość. Źródłami finansowania zadań 
bieżących domów pomocy społecznej są opłaty wnoszone przez mieszkańców domu lub ich rodziny, środki 
przekazywane przez gminy oraz dotacje wojewodów dla mieszkańców kierowanych do DPS przed 1 stycznia 
2004 r. Wysokość dotacji przekazywanych przez wojewodę łódzkiego jest jedną z najniższych w kraju.

Oczywiste jest, że wynagrodzenie pracownika DPS nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w Polsce. W świetle obowiązujących przepisów uprawnione wydaje się stwierdzenie, że 
wynagrodzenie zasadnicze winno odpowiadać wynagrodzeniu minimalnemu. Niezrozumiała wydaje się stoso-
wana wobec pracowników DPS praktyka, aby wysokość wynagrodzenia minimalnego ustalać po uwzględnieniu 
przysługujących pracownikom dodatków, w tym dodatku za wieloletnią pracę.

Ponieważ przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wspomniane-
go rozporządzenia płacowego nie regulują wszystkich spraw dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń 
pieniężnych ze stosunku pracy pracowników samorządowych, do spraw nieunormowanych mają zastosowanie 
odpowiednio lub wprost przepisy kodeksu pracy, przepisy innych ustaw oraz przepisy aktów wykonawczych 
do kodeksu pracy. Stanowi o tym wprost przepis art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych.

Tym samym sytuacja, gdy wobec pracowników tego samego domu pomocy społecznej stosuje się różne 
zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia (jednym wlicza się dodatek za wieloletnią pracę do płacy minimal-
nej, a innym nie) czy też dopuszcza się do powstania sytuacji, gdy pracownik z wieloletnim stażem otrzymuje 
takie samo wynagrodzenie jak pracownik nowo zatrudniony, narusza przepisy regulujące zasady równego 
traktowania pracowników i zakaz dyskryminacji płacowej (art. 111, art. 113 k.p., przepisy rozdziału IIa k.p. – 
w szczególności art. 183c) czy prawo do godziwego wynagrodzenia (art. 13 k.p.).

Wspomniana sytuacja jest sprzeczna z art. 78 §1 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno 
być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym 
do jej wykonywania, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Niedopuszczalne w świetle przepisu art. 1518 k.p. jest, aby pracownik wykonujący pracę w porze nocnej nie 
otrzymał odpowiedniego dodatku. Takie sytuacje również były mi komunikowane przez pracowników DPS.

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o podjęcie działań w celu zweryfikowania podanych 
informacji, doprecyzowania obowiązujących przepisów prawa płacowego dla pracowników samorządowych 
i stosowania powszechnie obowiązującego prawa wobec wszystkich pracowników domów pomocy społecznej, 
aby wykluczyć wskazane tu działania sprzeczne z prawem.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie zasadności i przyczyn istniejących różnic w wysokości dotacji woje-
wodów dla mieszkańców kierowanych do domów pomocy społecznej w poszczególnych województwach oraz 
o podjęcie działań w celu zwiększenia wysokości średniej dotacji przekazywanej w województwie łódzkim na 
dofinansowanie mieszkańców DPS, którzy otrzymali skierowanie przed 1 stycznia 2004 r.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 63. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek chce, aby prokuratura wszczęła śledztwo z art. 133 kk i art. 55 ustawy 
o IPN w związku z wypowiedzią prezesa Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie podczas uroczystości w dniu 
8 lipca 2018 r. w Sahryniu, gdzie w 1944 r. dokonano mordu na mieszkających tam Ukraińcach. Uroczystości 
te odbywały się w związku z przyjazdem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Czy Pan Premier akceptuje tę decyzję wojewody?

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Od kilku tygodni obowiązuje nowe prawo ochrony danych osobowych. Do chwili obecnej w jednostkach 
samorządowych nie są wdrażane tzw. dobre praktyki w zakresie wdrażania przepisów RODO. Dzieje się tak, 
ponieważ brak jest kodeksów postępowania dla instytucji państwowych, samorządowych czy stowarzyszeń.

W związku z tym proszę o informację, kiedy zostaną podjęte prace nad kodeksem dla administracji rządowej.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Sytuacja na rynku pracy z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza, a według Eurostatu bezrobocie spadło do 
rekordowo niskiego poziomu. To bardzo dobra informacja dla pracobiorców, którzy mogą przebierać w ofer-
tach pracy, jednak niesie to też inne konsekwencje. Coraz częściej się zdarza, że pracownik porzuca pracę bez 
wypowiedzenia, aby podjąć inną, bardziej atrakcyjną. Są przypadki, że już po rekrutacji pracownik nie zgłasza 
się do pracy. Takie postępowanie powoduje duże perturbacje w funkcjonowaniu firm. Jednocześnie porzucenie 
etatu powoduje u pracodawców wiele problemów organizacyjnych. Nie mogą oni formalnie wygasić stosunku 
pracy i dostarczyć świadectwa pracy z powodu braku kontaktu z osobą, która porzuciła pracę.

W związku z tym proszę o informację, czy są przewidziane prace nad szczegółowym określeniem definicji 
porzucenia pracy, która na pewno musiałaby uwzględniać zamiar zerwania relacji z pracodawcą po stronie 
pracownika?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zwracam się z prośbą o informację, jakie działania podejmuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w związ-
ku z zacumowaną na wysokości Portu Czerniakowskiego dużą jednostką pływającą, która jest na wpół zatopiona 
i częściowo spalona. Obiekt jest od kilku miesięcy podtopiony i niebezpiecznie przechylony. Stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa tysięcy spacerujących w tym miejscu mieszkańców Warszawy i szpeci reprezentacyjne 
miejsce stolicy.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się sprawą funkcjonowania Zakładu Recyklingu 

Akumulatorów (…) SA oddział produkcyjny w K. przetwarzającego zużyte akumulatory ołowiowo-kwasowe 
i odpady ołowionośne.

Dotarły do mnie informacje od mieszkańców K. zaniepokojonych możliwością występowania negatywnego 
oddziaływania zakładu zarówno na zdrowie ludzi, jak i na inne elementy środowiska naturalnego. Obawy te 
wydają się mieć uzasadnienie w wynikach licznych kontroli przeprowadzonych przez Warmińsko-Mazurski 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który nakładał na zakład administracyjne kary pieniężne za 
przekroczenie określonych w pozwoleniu zintegrowanym ilości gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza 
oraz za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym pozwoleniem.

Między 16 lutego a 21 kwietnia 2017 r. w zakładzie została przeprowadzona kolejna kontrola, obejmująca 
m.in. badanie wody, poziomu hałasu i inwentaryzację kanalizacji. Przedstawiciele Komitetu na rzecz Ochrony 
Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta K. poinformowali mnie, że opinia publiczna nie ma dostępu do 
wyników kontroli inspektoratu, co wydaje się niezrozumiałe.

Mieszkańcy powinni mieć prawo do informacji o zagrożeniach dla środowiska, w tym np. ewentualnych 
zanieczyszczeniach wody lub gleby. Komitet podnosi kwestię złego stanu technicznego kanalizacji, którą są 
odprowadzane tzw. ścieki opadowe do rowu melioracyjnego będącego dopływem do rzeki K.. Z przekazanych 
mi informacji wynika, że stężenie ołowiu w ściekach jest znacznie przekroczone. Komitet zwraca również 
uwagę na fakt, że teren zakładu nie jest oddzielony geomembraną od subzbiornika wód podziemnych nr 205 
„Warmia”, z którego czerpana jest woda pitna dla mieszkańców miasta K. i okolic, a nieprawidłowe gospoda-
rowanie odpadami niebezpiecznymi na tym terenie może skutkować skażeniem wody.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia 
mieszkańców K. i zapobieżenie możliwemu skażeniu środowiska naturalnego.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Na początku lipca br. poinformował Pan opinię publiczną, iż w celu usprawnienia wakacyjnych wyjaz-
dów Polaków „wprowadzimy AmberGo, automatyczny system poboru opłat, który pozwoli na dużo szybsze 
przejechanie autostradą nad morze”. Usługa polega na automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych 
pojazdów, powiązana jest z aplikacją obsługującą płatności i dostępna jest dla samochodów osobowych z pol-
skimi tablicami rejestracyjnymi.

Wprowadzony system jest pilotażowy i działa na odcinku od Rusocina do Nowej Wsi (w obu kierunkach). 
Aby skorzystać z systemu, należy pobrać aplikacje Autopay Transport, założyć konto i dodać kartę płatniczą.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Kto i na jakiej podstawie prawnej wprowadził nowy system poboru opłat na pilotażowym odcinku autostra-

dy A1 – Ministerstwo Infrastruktury czy prywatna firma GTC SA, koncesjonariusz na tym odcinku autostrady?
2. Kto jest właścicielem specjalnej aplikacji, której zainstalowanie jest niezbędne do korzystania z systemu?
3. W jakim trybie i czy za zgodą Ministerstwa Infrastruktury został wybrany operator mobilnej aplikacji 

Autopay?
4. Czy podobne systemy oparte na odczytywaniu numerów rejestracyjnych za pomocą kamer działają w in-

nych państwach UE, a jeśli tak, to jaka jest skuteczność takiego systemu?
5. Jakie są koszty funkcjonowania tego systemu?
6. Ile osób zarejestrowało się w systemie?
7. Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych, których podanie jest niezbędne do założenia konta i wnoszenia 

opłat? Będą tam dane m.in. z kart kredytowych. Kto będzie mieć dostęp do zgromadzonych danych? Czy będą 
to również instytucje publiczne? Czy Ministerstwo Infrastruktury ma wgląd do tych danych?

Szanowny Panie Ministrze!
Niewątpliwie cieszy każda inicjatywa, która ułatwi życie kierowcom poruszającym się po drogach płatnych 

i przyśpieszy czas przejazdu. Pragnę jednak zauważyć, iż korki tworzą się również przy bramkach na innych 
autostradach, nie tylko w trakcie wakacyjnych wyjazdów nad morze. Problem ten często dotyka autostrady 
A4 na odcinku pomiędzy granicą zachodnią Polski a Krakowem. Czy ministerstwo rozważa objęcie systemem 
opartym na tej samej technologii, co AmberGo, innych odcinków płatnych autostrad?

Czy ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, które obejmą jednym systemem poboru opłat wszystkie od-
cinki dróg płatnych w Polsce, w tym te zarządzane przez prywatnych koncesjonariuszy, oraz pojazdy ciężarowe 
i pojazdy z obcymi rejestracjami?

Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

W związku z kolejnymi zapowiedziami ministra energii dotyczącymi planów rządowych rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce, w kontekście wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli stopnia i sposobu realizacji pro-
gramu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce z marca tego roku, proszę o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jak duże są opóźnienia w realizacji projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej względem planów 
przyjętych przez rząd Donalda Tuska w roku 2011 i jakie działania podjęło Ministerstwo Energii w ostatnich 
3 latach w celu przyśpieszenia prac nad projektem?

2. Jakie działania zostały przeprowadzone przez spółkę PGE EJ1 od roku 2015 w celu realizacji projektu 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w zakresie wyboru lokalizacji, technologii, ustalenia zasad finansowania?

3. Jak wygląda obecnie harmonogram realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w odniesieniu do 
kluczowych kamieni milowych: uzyskania decyzji środowiskowej, uzyskania decyzji lokalizacyjnej, wyboru 
technologii, uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia budowy i zakończenia budowy?

4. Jakie działania podjął rząd w celu przygotowania do realizacji drugiej i kolejnych elektrowni jądrowych 
w Polsce, które łącznie miałyby zapewnić moc na poziomie 6 GW, o czym docelowo mówi program rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce?

5. Dlaczego minister energii uzależnia rozwój w Polsce morskiej energetyki wiatrowej od rozwoju energetyki 
jądrowej? Czy w związku z brakiem realizacji projektu elektrowni jądrowej nie będzie to oznaczało w konse-
kwencji braku rozwoju zarówno energetyki jądrowej, jak i energetyki wiatrowej na morzu?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych w sprawie projektu rozporządzenia ministra gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra inwestycji i rozwoju w sprawie ustanowienia planu zagospoda-
rowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
w skali 1:200 000 proszę o wyjaśnienia w następujących kwestiach:

1. Dlaczego obszary przeznaczone pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej zostały w aktualnej wersji 
projektu planu zmniejszone względem obszarów z wersji poprzednich?

2. Jak zmniejszenie powierzchni dostępnej dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wpływa na krajowy 
potencjał w zakresie tego odnawialnego źródła energii, zwłaszcza na możliwość realizacji planów inwestycyj-
nych krajowych spółek energetycznych, takich jak PGE, Orlen, Enea i Tauron, które w ostatnich miesiącach 
zapowiedziały realizację projektów morskich farm wiatrowych na dużą skalę?

3. W jaki sposób zalecenia zaproponowane w opisie ogólnym obszarów przeznaczonych na rozwój morskiej 
energetyki wiatrowej i infrastruktury przyłączeniowej mogą wpłynąć na realizację projektów morskich farm 
wiatrowych, na ich ostateczną moc oraz terminy realizacji?

4. Kiedy planowane jest zakończenie prac nad planem i jego wejście w życie?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z rosnącym zaniepokojeniem obserwuję działania dotyczące przygotowań do rewitalizacji linii kolejowej 

nr 229 na odcinku Lębork – Łeba. Mija kolejny rok, kiedy mieszkańcy tej nadmorskiej miejscowości i miesz-
kańcy wszystkich miejscowości leżących wzdłuż linii mimo wielu obietnic i zapewnień o tym, że inwestycja 
jest priorytetowa, w dalszym ciągu pozbawieni są transportu publicznego. Problem pogłębia się w okresie 
wakacyjnym. Kilka udostępnionych w tym okresie połączeń kolejowych na dobę nie jest w stanie obsłużyć 
wszystkich pragnących odwiedzić kurort turystów, a w związku z nieregularnością połączeń zniechęceni są 
też inni potencjalni użytkownicy kolei. 

Rewitalizacja linii byłaby znacznym impulsem rozwojowym dla Łeby, ale również dla miejscowości położo-
nych na trasie tej linii. Dotychczasowe odpowiedzi (DTK.III.054.57.2016.GK2; NK:95176/16; DTK.4.054.72.2017; 
NK:88164/17) na składane przeze mnie oświadczenia w tej sprawie były wymijające, dlatego ponawiam pytania 
i proszę o szczegółowe przedstawienie interesujących mnie kwestii.

W jakim zakresie planowana jest rewitalizacja – czy jako priorytet w dalszym ciągu traktowana jest kwe-
stia elektryfikacji linii? Jeżeli tak, to jaki wariant elektryfikacji linii i dlaczego jest bardziej rekomendowany?

Na jakim etapie obecnie znajdują się prace dotyczące przygotowania dokumentacji dla rewitalizacji linii 
kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba?

Jakie ustalenia poczyniono dotychczas w zakresie planowanych prac rewitalizacyjnych? Czy brana jest pod 
uwagę także przebudowa stacji pośrednich między Lęborkiem i Łebą?

Proszę także o najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców oraz turystów informację – kiedy zostaną 
zakończone prace budowlane i kiedy linia zostanie oddana do użytku?

Mieszkańcom regionu bardzo zależy na przyspieszeniu przedmiotowej inwestycji, która może wpłynąć na 
zmianę sposobu podróżowania, zamianę podróżowania samochodowego na transport kolejowy. Z uwagi na 
ogromne zainteresowanie społeczne proszę o szczegółowe informacje dotyczące postępu, trybu, procedur oraz 
terminów, według których prowadzone są prace.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Renaty Szczęch

Szanowna Pani Minister!
15 lutego 2018 r. na 56. posiedzeniu Senatu złożyłem oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów. 

Pani Minister odpowiedziała na nie pismem z 23 marca br., znak BMP-0724-2-1/2018/MJ, skierowanym do 
marszałka Senatu, informując, że odpowiedź na moje pytanie o liczbę uchodźców, zawarte we wspomnianym 
oświadczeniu, zostanie udzielona z opóźnieniem ze względu na konieczność zebrania dodatkowych informacji. 

Pani Minister, kiedy mogę się spodziewać tej odpowiedzi?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do pełnią-
cej obowiązki prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Doroty Habich

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Prezes!
Pracownik niepełnosprawny posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu przyczyny 

niepełnosprawności „choroba psychiczna” (02-P) na czas ograniczony, w czerwcu 2018 r. ponownie stawił się 
przed komisją do spraw orzekania. Komisja przedłużyła orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, jednak nie podano na nim kodu 02-P, podając za powód orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego SK 19/17, 
z którego wynika, że ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 
jest niezgodne z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2·i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób pracodawca zatrud-
niający pracownika, który np. posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności i chorobę psychiczną (02-P), 
ale symbol 02-P nie jest umieszczony na orzeczeniu o niepełnosprawności, może skorzystać z dodatkowych 
uprawnień, zatrudniając wymienionego pracownika, tj. wliczać tego pracownika do wskaźników zatrudnienia 
(art. 22. ust. 1 ustawy o rehabilitacji, art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji), a także skorzystać z prawa do pod-
wyższonego dofinansowania do wynagrodzeń zgodnie z art. 26a. ust. 1b ustawy o rehabilitacji?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Każdego dnia przez most w Kostrzynie nad Odrą przyjeżdża i odjeżdża z firm działających na terenie mia-

sta ok. 1000 tirów. Ta liczba systematycznie wzrasta. Do tego dochodzą setki ciężarówek i tysiące osobówek 
przejeżdżających tranzytem. Oczekiwania dotyczące wybudowania mostu w Kostrzynie, mogącego obsłużyć 
gospodarcze potrzeby znacznej części północno-zachodniej Polski, od lat są artykułowane przez środowiska 
gospodarcze i samorządowe (ostatnio w ww. sprawie stanowisko zajął sejmik Lubuski Sejmik Gospodarczy), 
wyrażane w licznych rezolucjach i stanowiskach podejmowanych przez formalne struktury samorządowe oraz 
na licznych forach i konferencjach. Struktury rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji drogowej 
w minionych latach przygotowały koncepcje rozwiązania tego ważnego problemu. Jednak dotychczas nie zo-
stały podjęte decyzje realizacyjne.

Potencjał rozwojowy obszaru położonego wzdłuż doliny Noteci i Warty do ujścia do Odry, zapisanego 
w Strategii rozwoju województwa lubuskiego, jako „Północne pasmo przyspieszonego rozwoju województwa 
lubuskiego”, jest de facto mocno ograniczony wskutek istotnej bariery komunikacyjnej. Obecnie samochody cię-
żarowe nie mają możliwości dojazdu najkrótszą drogą z kierunku niemieckiego do terenów inwestycyjnych dwóch 
największych podstref Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanych w Kostrzynie 
oraz w Gorzowie. W praktyce wydłuża to dojazd do podstrefy w Gorzowie nawet o ok. 150 km, w stosunku do 
dróg prowadzących w linii prostej, tj.: drogi krajowej nr 22 do przejścia granicznego w Kostrzynie oraz drogi 
wojewódzkiej nr 132. Międzynarodowy transport towarowy na przejściach granicznych środkowo-zachodniego 
pogranicza Polski odbywa się przez pełnotonażowe przeprawy mostowe na Odrze w Kołbaskowie w kierunku 
na Szczecin oraz w Świecku w kierunku na Poznań. Niestety historycznie najkorzystniejsze połączenie drogo-
we z Berlina przez Kostrzyn, Gorzów na Gdańsk i Kaliningrad oraz Bydgoszcz i Toruń jest niefunkcjonalne 
z powodu mostu na Odrze o nośności zaledwie 7,5 t. 

Budowa pełnometrażowej przeprawy mostowej w Kostrzynie jest niezbędna dla ekonomicznej i cywiliza-
cyjnej przyszłości wielu regionów Polski, a przede wszystkim dla rozwoju gospodarczego pogranicza lubusko-
-zachodniopomorskiego oraz środkowego Pomorza i północnej Wielkopolski.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Premiera o informację, co rząd zamierza zrobić w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Miałem okazję wizytować pierwszy w Polsce kompleksowy Zakład Onkologii Kobiecej, który powstał w ze-

szłym roku po otrzymaniu pozytywnej opinii ówczesnego ministra zdrowia w systemie IOWISZ (Instrument 
Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) oraz przy jego honorowym patronacie realizacji całego 
projektu utworzenia zakładu i jego otwarcia. Pragnę pogratulować objęcia patronatem tak słusznej idei i udziału 
w utworzeniu tak potrzebnego ośrodka.

Zakład Onkologii Kobiecej został utworzony we wrześniu 2017 r. w publicznym Centrum Leczniczo-
Rehabilitacyjnym į Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie. Kiedy go tworzono, odwoływano się 
wzorów, wiedzy i doświadczenia specjalistów z USA i Japonii, a jego założenia wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom pacjentek i są odpowiedzią na mocno niekorzystne prognozy epidemiologiczne dotyczące zachorowań 
na nowotwory kobiece. Utworzenie zakładu zdeterminowały również uwarunkowania psychologiczne. Kobiece 
nowotwory są specyficzne psychologicznie, ponieważ zagrażają nie tylko wątkowi egzystencjonalnemu (tj. życie 
versus śmierć), ale dotkliwie konfrontują z pełnionymi rolami społecznymi (tj. matka, żona, partnerka czy córka); 
dotkliwie burzą wewnętrzny wizerunek. Postrzeganie siebie – obraz kobiecego ja – zostaje w czasie choroby 
naruszone, co jest traumatycznym doświadczeniem dla kobiet w każdym wieku. W przypadku nowotworów 
kobiecych ważne jest to, aby pacjentki miały przestrzeń na wyrażanie swoich lęków i mówienie o nich, np. 
o strachu przed leczeniem, to, aby mogły się wspierać. Obecność mężczyzn nie sprzyja walce z chorobą w jej 
intymnym wymiarze, a jedynie to utrudnia, bo nie pozwala się skupić na mobilizacji i zdrowieniu. Tworzenie 
oddziałów dedykowanych wyłącznie kobietom jest rozwiązaniem optymalnym i pozwalającym na szybsze 
zdrowienie oraz powrót do aktywności życiowej i społecznej.

Zakład Onkologii Kobiecej to pierwsza w Polsce nowocześnie zorganizowana struktura świadczeń, którego 
działalność skupia się na kompleksowym leczeniu wszystkich nowotworów kobiecych: piersi, macicy, jajnika, 
szyjki macicy oraz, co bardzo istotne, raka płuc, największego zabójcy kobiet. Zakład zapewnia w jednym 
miejscu skoordynowaną i kompleksową opiekę onkologiczną dla kobiet, obejmującą profilaktykę i edukację 
w podstawowej opiece zdrowotnej, pełną diagnostykę (m.in. USG, RTG, mammografię, badania laboratoryjne, 
histopatologię na miejscu) i leczenie specjalistyczne ambulatoryjne (m.in. porady dermatoonkologiczne, endo-
krynologiczne, genetyczne, stomatologiczne, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologiczne, 
psychologiczne i psychiatryczne), leczenie szpitalne z operacjami i rekonstrukcjami, chemio- i radioterapię 
(zewnętrzną w ramach zabezpieczonych środków finansowych na podstawie jednej umowy), rehabilitację 
przed- i pooperacyjną z basenem, opiekę terminalną i monitorowanie pacjentek przez cały proces diagnostycz-
no-leczniczy oraz monitorowanie po leczeniu.

Zakład Onkologii Kobiecej zapewnia zupełnie nowatorskie, kompleksowe podejście do koordynowanej 
opieki, w ramach której połączono funkcjonalnie 3 najważniejsze oddziały: onkologii klinicznej, chirurgii 
onkologicznej i ginekologii onkologicznej, w ramach których zespół pod kierownictwem onkologa klinicznego 
ustala proces diagnostyczno-leczniczy indywidualnie dla każdej pacjentki. Część szpitalna jest strukturalnie 
i organizacyjnie połączona z częścią ambulatoryjną i diagnostyczną, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie 
aż 6 kolejek oczekujących do 1, znacznie szybsza diagnostyka i leczenie, z 90 dni wg DiLO do 30 dni, a także 
skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Jest to rozwiązanie bardzo skuteczne i dużo tańsze, gwarantujące 
oczywiste walory zdrowotne i pozwalające na skrócenie czasu pobytu pacjentek w szpitalu i hospitalizację, 
tylko w ostateczności skupiając się na leczeniu ambulatoryjnym, dużo mniej traumatycznym dla pacjentek.

Zakład Onkologii Kobiecej i blok operacyjny zostały zaopatrzone w najnowszy i specjalistyczny sprzęt 
medyczny – najnowszej generacji gammakamerę, która jest rozwiązaniem w śródoperacyjnej diagnostyce nowo-
tworowej, zestaw do histeroskopii i histeroresekcji bipolarnej, ramię C do radiologii śródoperacyjnej, nowoczesny 
aparat USG z kolorowym dopplerem i obrazowaniem 3/4D, nowoczesny cyfrowy system ultradźwiękowego 
USG, w pełni wyposażony system laparoskopowy z technologią obrazowania 3D, nóż harmoniczny, najnowo-
cześniejsze instrumentarium chirurgiczne, bardzo szeroki zasób narzędzi i nici chirurgicznych. Nowoczesny 
sprzęt zapewnia większą szczegółowość i skuteczność diagnostyki i leczenia, skrócenie hospitalizacji i szybszy 
powrót do aktywności społecznej i zawodowej. W perspektywie jest również zakup rezonansu magnetycznego, 
tomografu komputerowego i mammi-petu.
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Zakład powstał w oparciu o najnowsze i komfortowe dla pacjentek rozwiązania o wysokim standardzie. 
W części szpitalnej oprócz wyposażenia oddziału nie zabrakło miejsca służącego realizacji potrzeb gospo-
darczych, domowych. Pokoje pacjentek są oznaczone owocami i taką też mają kolorystykę, zamiast typowo 
szpitalnych barw i stosowania numeracji. Leczenie kolorami stosowano już w starożytności. Kolory są wszę-
dzie – działają nie tylko na psychikę, ale także na ciało, mogą wspomagać leczenie konwencjonalne. Opisy 
owoców i ich znaczenie są zamieszczone na drzwiach od strony danego pokoju. Korytarze mają kolory piasku 
bałtyckiego i nieba Grecji. Część przychodniana jest utrzymana w różowej tonacji, nawiązującej do symbolu 
walki z rakiem piersi – różowej wstążki. W każdym pokoju są wielofunkcyjne łóżka sterowane elektrycznie. 
Umożliwia to łatwą modyfikację ich ułożenia i podparcia, tak aby mogły one jednocześnie pełnić funkcję np. 
fotela, gwarantując przy tym wygodę i komfort użytkowania. Każdy pokój jest zaopatrzony we własny węzeł 
sanitarny (WC z funkcją bidetu, prysznic, umywalka itp.). Każdy pokój jest klimatyzowany, z możliwością 
indywidualnej regulacji, z telewizorem bez opłat oraz z elektrycznie sterowanymi roletami. W każdym pokoju 
dostępna jest oddzielna szafa na ubrania dla każdej pacjentki oraz sejf – dodatkowo, poza depozytem szpital-
nym. Dwa pokoje są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda pacjentka ma dostęp do własnej 
szafki przyłóżkowej z lodówką, która może być niezwykle potrzebna szczególnie w porze letniej.

W części szpitalnej, oprócz pokoi dla pacjentek i pomieszczeń typowo medycznych, stworzone są miejsca, 
w których pacjentki oraz ich najbliżsi mogą wypełniać czas w godzinach popołudniowych, kiedy tak naprawdę 
medyczna aktywność na oddziałach szpitalnych się zmniejsza. Dla pacjentek udostępniony jest pokój kosme-
tyczny „Sekrety kobiety”. Jest to w pełni wyposażone pomieszczenie z toaletką i sztucznym oknem, gdzie 
pacjentki mogą swobodnie – a co najważniejsze, wzajemnie – wykonywać codzienne czynności kosmetyczne, 
zadbać o fryzurę, przymierzać ubrania, a w dalszej kolejności dobrać perukę czy protezy piersi. Dostępne dla 
pacjentek jest również pomieszczenie wielofunkcyjne – za dnia będą mogły być prowadzone konsultacje, aby 
następnie mogło ono służyć do spotkań z odwiedzającymi.

Dostępny jest również pokój rodzinny z wyposażonym aneksem kuchennym, gdzie w przyjemnej atmosferze 
i swobodnie można samodzielnie czy wspólnie z innymi pacjentkami albo rodziną spędzić miłe chwile przy 
kawie, herbacie i domowych wypiekach. Umożliwienie pacjentkom wykonywania najzwyklejszych codziennych 
czynności pozwoli im poczuć się jeszcze bardziej swobodnie i niezależnie, pozwoli na lepsze samopoczucie 
i jest ważnym elementem programu terapeutycznego. W pokoju rodzinnym można się też spotykać z osobami 
odwiedzającymi, z osobami z zewnątrz. Dostępne są również 2 zapewniające intymność pokoje jednoosobowe 
dla pacjentek w stanach ciężkich, terminalnych. Zainstalowane są również 2 ściany luster z przeznaczeniem do 
wykonywania ćwiczeń, szczególnie gimnastyki oddechowej przed operacją, niezmiernie istotnej dla prawidło-
wości i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów.

Dostęp do zakładu i poszczególnych pomieszczeń jest w pełni nowoczesny i cyfrowy. Każda pacjentka 
otrzyma własną kartę magnetyczną, która będzie dodatkowo umożliwiała jej identyfikację i dostęp do historii 
choroby. Na terenie całego zakładu dostępna jest bezpłatnie bezprzewodowa sieć internetowa wi-fi. Zakład 
Onkologii Kobiecej, mimo że są to warunki szpitalne, stwarza atmosferę zbliżoną do domowej – wszystko to 
dla bezpieczeństwa i szybszej rekonwalescencji pacjentek. Centrum ATTIS stara się zadbać o każdy najdrob-
niejszy szczegół, często pomijany, ale niezwykle ważny z punktu widzenia pacjentek. Takim szczegółem jest 
np. prysznic z regulatorem czy bateria umywalkowa i dozownik mydła działające na zasadzie fotokomórki, 
będące na wyposażeniu zakładu.

W ramach zakładu i kompleksowej opieki onkologicznej Centrum ATTIS wprowadza pielęgniarki prowa-
dzące, które poza tym, że wykonują standardowe czynności, są przewodnikami dla pacjentek, prowadzącymi 
je przez cały proces diagnostyczno-terapeutyczny na każdym etapie leczenia. Ich misją jest również wsparcie 
i pomoc w każdej innej sytuacji życia codziennego pacjentek, w załatwianiu bieżących spraw. Pacjentki nie 
zostaną pozostawione same sobie, dzięki czemu nie będą zagubione w systemie i pozostawione bez koordynacji 
leczenia.

Właściwa organizacja leczenia polegająca na reorganizacji struktury świadczeń w oparciu o mapy potrzeb 
zdrowotnych i zidentyfikowane potrzeby w zakresie onkologii, realizacja potrzeby szybkiej diagnostyki i lecze-
nia oraz racjonalnego obniżenia kosztów opieki zdrowotnej z zaangażowaniem najnowocześniejszego sprzętu 
medycznego, doświadczonej kadry, działalność wpisująca się w realizację praw pacjenta, jego komfort w trakcie 
terapii, przyspieszenie zawodowej i społecznej aktywizacji, a także ergonomię pracy personelu medycznego, 
perspektywa 1 kolejki oczekujących, skoordynowana opieka nad pacjentką i kompleksowość usług zagwaran-
towana w jednym miejscu pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek, wzrost skutecz-
ności w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych u kobiet oraz zwiększenie średniej długości ich życia. 
Pacjentki nie tylko mają szansę na szybszy powrót do zdrowia i aktywności, ale też ograniczone jest ryzyko 
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wykluczenia społecznego. Wszystko to oferuje Zakład Onkologii Kobiecej, który nie może funkcjonować, bo 
nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szanowny Panie Ministrze, znamy złą sytuację epidemiologiczną, problematykę opieki onkologicznej 
i trudności z dostępem do świadczeń w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. Potwierdza 
to również ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dostępności i efektów leczenia nowotworów, 
z którego wynika, że skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych 
krajów Unii Europejskiej i że wyższa w Polsce jest także umieralność na nowotwory złośliwe. Warto zatem 
wykorzystać doświadczenie Centrum ATTIS i powstały tam Zakład Onkologii Kobiecej jako dobry przykład, 
który nadaje się do pilotażu i powielenia przyjętych tam rozwiązań w innych jednostkach w przyszłości. Jest to 
wspaniały, przemyślany i potrzebny projekt, pokazujący, jak skutecznie można zorganizować udzielanie świad-
czeń ukierunkowanych na kompleksowe leczenie. Jego realizacja była możliwa dzięki współpracy i zaangażo-
waniu wielu osób ze środowisk medycznych, naukowych i reprezentującymi pacjentów, w tym w szczególności 
Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, zrzeszającej pacjentki z chorobami nowotworowymi działające w ponad 
200 organizacjach. Wszystkie te najważniejsze rozmowy i konsultacje pozwoliły na otwarcie nowoczesnego 
Zakładu Onkologii Kobiecej.

Szkoda, że jest to niestety tylko połowiczny sukces, bo bez kontraktu z NFZ zakład stoi pusty i nie ma pa-
cjentek. A niewątpliwie działalność onkologii kobiecej jest bardzo potrzebna, co potwierdzają pozytywne opinie 
o Zakładzie Onkologii Kobiecej wydane przez ministra zdrowia, nadzór specjalistyczny krajowy i wojewódzki 
w dziedzinie onkologii klinicznej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej czy Polskiej Unii Onkologii. Zakład Onkologii 
Kobiecej, mimo że nie działa, bo nie ma kontraktu z NFZ, otrzymał liczne wyróżnienia, m.in. Medal Europejski, 
nagrodę Kolibra za innowacyjny i oparty na doświadczeniach japońskich projekt zapewnienia kompleksowej 
opieki onkologicznej kobiet, wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Innowacyjny 
Szpital oraz kwalifikację do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017”.

Kwota kontraktu niezbędna do funkcjonowania Zakładu Onkologii Kobiecej zgodnie z założeniami przed-
stawionymi w pozytywnie ocenionym przez ministra zdrowia wniosku w systemie IOWISZ to 6,3 mln zł 
rocznie, przy czym Centrum ATTIS zadeklarowało, że jest w stanie funkcjonować na początku, dysponując 
30% zapotrzebowania na środki pieniężne.

Panie Ministrze, czy nie uważa Pan, że tak znakomity, innowacyjny i niepowtarzalny projekt, wprowadzający 
nowoczesne metody zarządzania i gwarantujący szybszą, a zarazem tańszą dla budżetu opiekę zapewniającą 
bezpieczeństwo zdrowotne kobietom z chorobami nowotworowymi należałoby zwizytować i nadać mu status 
pilotażu – celem skopiowania i wypracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie realizacji kompleksowej 
opieki onkologicznej oraz wprowadzania na bazie jego doświadczeń dalszych rozwiązań w zakresie organizacji 
i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej?

Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zajęcie stanowiska 
w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z medialną informacją o planowanej budowie elektrowni szczytowo-pompowej w KWK 

„Krupiński” w Suszcu uprzejmie proszę o udzielenie informacji w zakresie:
– planowanych, zastosowanych turbin i pomp bądź pompoturbin, ich typów i wielkości,
– planowanej dla elektrowni mocy nominalnej turbiny, objętości zbiorników dolnego i górnego, różnicy 

poziomów, zastosowanych średnic rurociągów, ilości rurociągów.
Uprzejmie proszę o przedstawienie harmonogramu realizacji prac ze wskazaniem przewidywanego terminu 

uruchomienia elektrowni.
Kto będzie właścicielem elektrowni?

Z wyrazami szacunku  
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się z prośbą o wykaz liczby wystąpień w Telewizji Polskiej Oddziale w Opolu w roku 2018 z mie-

sięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec pana wojewody opolskiego i jego zastępców, senatorów 
z terenu Opolszczyzny, posłów z terenu Opolszczyzny, marszałka województwa opolskiego oraz jego zastępców.

Proszę o uzasadnienie powodów ignorowania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, w szczegól-
ności pełnomocnika regionu, posłanki Katarzyny Czochary, senatora Jerzego Czerwińskiego oraz senatora 
Grzegorza Peczkisa, przez pomijanie ich obecności w programach publicystycznych i opiniotwórczych. Jak 
ma się czas antenowy udzielony posłowi Mniejszości Niemieckiej do czasu udzielonego senatorom RP z Prawa 
i Sprawiedliwości?

Ponownie proszę o wskazanie zasad uczestnictwa parlamentarzystów z Opolszczyzny w prezentowaniu 
opinii w programach Telewizji Polskiej Oddziale w Opolu.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna Sławomira 
Lipkowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się z prośbą o wykaz liczby prezesów, wiceprezesów, dyrektorów, dyrektorów produkcji, koordyna-

torów, kierowników przypisanych do poszczególnych spółek i zakładów podlegających Grupie Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu oraz spółek Skarbu Państwa, które mając siedzibę 
poza Kędzierzynem-Koźlem, wykonują swoje zadania lub posiadają pomieszczenia na terenie Grupy Azoty 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu.

Proszę o dodanie do poszczególnych anonimowych stanowisk zamieszczonych w wykazie wydatków pono-
szonych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu oraz spółki 
podległe na wypłaty oraz utrzymanie przypisanych tym stanowiskom pojazdów, telefonów, kart płatniczych 
oraz innych dodatków.

Proszę o wykaz stanowisk, na których zatrudniono nowych pracowników od kwietnia 2016 r. do czerwca 
2018 r. oraz o wykaz stanowisk, na których odbyła się zmiana miejsca pracy pracowników już zatrudnionych.

Proszę o wykaz stanowisk kierowniczych, dyrektorskich i koordynatorskich, na których pracują osoby, które 
uzyskały już wiek emerytalny.

Proszę o podanie średniej, średniorocznej (za rok 2016 i 2017) pensji, wraz z premiami oraz dodatkami, 
uzyskiwanej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu oraz 
spółkach podległych w odniesieniu do poszczególnych grup: prezesów, wiceprezesów, dyrektorów, dyrektorów 
produkcji, koordynatorów, kierowników.

Uprzejmie proszę o wykaz darowizn oraz środków przekazanych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem 
Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu oraz spółek podległych 
w roku 2016 i 2017, z podaniem konkretnych kwot.

Proszę o wykaz (również z podaniem kwot) umów sponsorskich oraz promocyjnych zawartych przez Grupę 
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu oraz spółki podległe z organiza-
cjami, związkami, klubami sportowymi oraz indywidualnie ze sportowcami za rok 2016 i 2017, w tym wszelkie 
środki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu oraz spółek podle-
głych przeznaczone na funkcjonowanie spółki ZAKSA w latach 2016 i 2017.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Pomorskie samorządy wystosowały do Pana Ministra oraz zarządu PKO SA list poparcia w sprawie zmian 
w strukturze właścicielskiej PKP SKM sp. z o.o., zawierający postulat usamorządowienia spółki. Próby podjęcia 
i zrealizowania tego procesu przez wiele lat kończyły się niepowodzeniem, mimo apeli licznych samorządów 
aglomeracji gdańskiej. Potrzeba usamorządowienia PKP SKM sp. z o. o. argumentowana jest bezpośrednim 
przełożeniem się proponowanych zmian na wzrost jakości usług przewozowych, większe możliwości moder-
nizacji taboru, zwiększenie efektywności zarządzania czy wzmocnienie procesów integracyjnych w ramach 
aglomeracji poprzez np. wprowadzenie wspólnego biletu.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec postulowanych zmian?
2. Czy przewiduje się możliwość zmian w strukturze właścicielskiej spółki? Jeśli tak, to w jakim zakresie 

i w jakich perspektywach czasowych. Jeśli nie, to z jakich powodów.
3. Czy została opracowana długoletnia strategia rozwoju spółki? Jeśli tak, to jakie są jej założenia.
4. Czy planuje się podjęcie dialogu z pomorskimi samorządami w celu wypracowania wspólnych, kompro-

misowych i jak najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania i funkcjonowania spółki?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się o pomoc prawną pani K. C. (…), mająca 59 lat, która od 29 lat 

opiekuje się całodobowo córką niezdolną do samodzielnej egzystencji, głęboko upośledzoną (znaczny stopień 
niepełnosprawności). Jest także jej opiekunem prawnym (całkowite ubezwłasnowolnienie).

Sama pani K. C. jest inwalidką III grupy, ma przyznane na stałe prawo do renty. Mogłaby podjąć pracę, 
ale z niego zrezygnowała z uwagi na opiekę nad córką (córka nie może być przyjęta ani na warsztaty terapii 
zajęciowej, ani do środowiskowego domu samopomocy, gdyż wymaga opieki typu „jeden na jeden”, czego te 
ośrodki nie są w stanie zapewnić).

Świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust. 5 pkt 1 
lit. a), nie przysługuje matce ze względu na prawo do renty. W roku 2014 ustawodawca, podwyższając kwotę 
świadczenia pielęgnacyjnego, nie pomyślał o dokonaniu zmian w innych przepisach, które są z tym powiązane. 
Do tej pory wysokość świadczeń pielęgnacyjnych i najniższych rent była na podobnym poziomie, jednak teraz 
zdrowe matki rezygnujące z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem otrzymują świadczenie 
(obecnie 1400 zł), a matki inwalidki – rentę (obecnie 669 zł). Wprowadzając w 2014 r. te zmiany, nie wzięto 
w ogóle pod uwagę zasad przyznawania prawa do tego świadczenia. Nie przewidziano także możliwości wyboru 
pomiędzy pobieraniem renty lub świadczenia pielęgnacyjnego. Pani K. C. mogłaby nie pobierać renty, ale to 
i tak nie uprawnia jej do otrzymania świadczenia, bo ma ustalone do niej prawo na stałe i tego prawa nie może 
usunąć ani zawiesić. Gdzie tu jest logika, a tym bardziej jakakolwiek sprawiedliwość?

Pani Minister, proszę zmienić prawo albo wytłumaczyć mi następujące kwestie.
1. Dlaczego pani K. C., będąc rencistką, nie może otrzymać takiego samego wsparcia w opiece nad jej do-

rosłym niepełnosprawnym dzieckiem jak matki zdrowe?
2. Dlaczego nie może zrezygnować z prawa do renty (przyznanej na stałe), aby uzyskać prawo do świad-

czenia pielęgnacyjnego?
3. Dlaczego, gdy osiągnie wiek emerytalny (ma 59 lat), do obliczenia wysokości emerytury nie będą jej się 

liczyły lata opieki nad całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji dzieckiem?
4. Dlaczego finansowy system wsparcia osób niepełnosprawnych nie zależy od stopnia ich niezdolności do 

samodzielnej egzystencji?
5. Dlaczego opieka wytchnieniowa nie obejmuje tych dorosłych dzieci, całkowicie niezdolnych do samo-

dzielnej egzystencji?

Z poważaniem 
Czesław Ryszka



251
63. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 13 lipca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 63. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W oświadczeniu z dnia 8 marca 2018 r. złożonym na 57. posiedzeniu Senatu zwróciłem się do Pana Ministra 
z prośbą o interwencję w sprawie pana M. J. (zam. …) i o wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia 
spadku po W. J., Z. J. i E. J., zakończonej w I instancji postanowieniem Sądu Rejonowego w M. z dnia 23 kwietnia 
2009 r., sygn. akt 1 Ns 472/08, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej przez Sąd Okręgowy 
w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt II Ca 2070/09, 
oraz postępowania o dział spadku zakończonego w I instancji postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. 
akt XV Ns 102/13/S, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie 
Wydział II Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II Ca 1203/14.

Do dnia dzisiejszego – poza pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r., informującym, że w celu ustalenia istnienia podstaw 
do przedsięwzięcia przez prokuratora generalnego czynności procesowych w ramach uprawnień ustawowych zwró-
cono się o przesłanie akt wskazanych powyżej postępowań – nie otrzymałem odpowiedzi na wskazane oświadczenie. 
Zwracam się więc ponownie z prośbą o zainteresowanie i dokładne przeanalizowanie przebiegu przywołanych po-
stępowań sądowych oraz postępowania egzekucyjnego i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie.

Poniżej przedstawiam jeszcze raz szczegółowe informacje uzyskane od pana M. J.
Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w M. stwierdził nabycie spadku po W. J. na rzecz 

żony Z. J. oraz synów J. J., E. J. oraz M. J., z tym że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne nabyli żona 
oraz synowie J. J. i E. J. po 1/3 części. Sąd ustalił, że pan M. J. nie pracował na gospodarstwie rolnym i dlatego 
na podstawie przepisów obowiązujących w dacie otwarcia spadku nie był umocowany do jego nabycia. Przede 
wszystkim pan M. J. twierdzi, iż p. J. J. niesłusznie nabył gospodarstwo rolne wchodzące w skład spadku, gdyż 
na nim nie pracował, bowiem w wieku osiemnastu lat wyprowadził się z domu rodzinnego i nigdy do niego 
nie powrócił. Pan M. J. oświadczył, że nie tylko pracował na gospodarce, ale też spłacił całe zadłużenie, które 
obciążało przedmiotową nieruchomość, na co przedstawił dowody w postępowaniach sądowych. Pan M. J. 
ukończył również specjalny 3-letni kurs rolniczy dający zawodowe przygotowanie do prowadzenia produkcji 
rolnej, jednak mimo to sąd uznał, iż nie dziedziczy gospodarstwa rolnego po swoim ojcu. Zarówno sąd I instan-
cji, jak i sąd odwoławczy nie dały jednak wiary jego zeznaniom i dokumentom przez niego przedstawionym.

Następnie odbyło się postępowanie o dział spadku, w toku którego podzielono działkę o nr (…), położoną w Ł., 
gmina K, o powierzchni 3.6210 ha, na dwie działki nr (…) o powierzchni 2.1189 ha i (…) o powierzchni 1.5135 ha. 
Sąd przyznał panu M. J. na wyłączną własność działkę nr (…), zaś A. J. – działkę o nr (…), a kosztami postępowania 
obciążył pana M. J. Postanowienie to utrzymał w mocy sąd odwoławczy, oddalając apelację złożoną przez pana 
M. J., w której żądał on zmiany orzeczenia i uznania, że również on dziedziczy gospodarstwo rolne. Sąd odwo-
ławczy obciążył kosztami postępowania apelacyjnego pana M J. Sądy ponownie nie wzięły pod uwagę zarzutów 
powoływanych przez pana M. J. dotyczących prawidłowości nabycia samego spadku, okoliczności dotyczących 
pracy na gospodarstwie, tego, kto uiszczał podatek rolny, czynił nakłady na nieruchomości oraz spłacał długi. Sąd 
nie uwzględnił również wniosku pana M. J. o rozliczenie wskazanych nakładów oraz zadłużenia.

Dodatkowo pan M. J. musiał ponieść koszty postępowań, w których zostały wydane wadliwe i niesprawie-
dliwe orzeczenia. Podaje, że koszty te zapłacił podwójnie – raz w toku postępowania egzekucyjnego prowa-
dzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w M., a drugi raz w toku egzekucji prowadzonej 
przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ż. Ł. L. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan 
M. J. został pozbawiony przysługującego mu zgodnie z przepisami prawa do spadku po zmarłych rodzicach, 
a w konsekwencji nastąpił niezgodny z prawem dział spadku, którego kosztami niesłusznie został obciążony.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie 
i wymiarze sądownictwa. Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i praw-
nym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę Pana Ministra o rozpatrzenie moż-
liwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu 
Rejonowego w M., Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Krakowie.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałem od pracowników Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu dramatyczny 

list w sprawie przeniesienia oddziału onkologii i poradni onkologicznej z Górnośląskiego Centrum Medycznego 
do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

Organem założycielskim dla obydwu placówek jest Śląski Uniwersytet Medyczny, nie wiadomo jednak, kto był 
inicjatorem tej decyzji – podjętej w wielkim pośpiechu, bez konsultacji ze stroną społeczną i medyczną. O tej decyzji 
pracownicy dowiedzieli się 10 maja br. od osób postronnych, a planowane przeniesienie miało nastąpić już 1 lipca br. 
W ocenie związkowców takiego przeniesienia bez szkody dla pacjentów nie da się przeprowadzić w tak krótkim czasie.

Dobrze przypomnieć, że oddział onkologii w GCM powstał w 2011 r. przy akceptacji personelu całego szpitala. 
Zgodzono się na zrezygnowanie ze wzrostu wynagrodzeń, a także premii, aby zainwestować w tworzenie oddziału. 
Szybko też powstały oddział onkologii stał się jednym z najnowocześniejszych w kraju. Pacjent leczony na oddziale 
onkologii w GCM ma zapewnioną wszelką niezbędną, specjalistyczną opiekę medyczną (kardiologiczną, neurologiczną, 
chirurgiczną, nefrologiczną), co gwarantuje kompleksowe leczenie i podnosi komfort życia leczonych pacjentów. Chorzy 
leczeni w oddziale mają dostęp do niezbędnych konsultacji oferowanych przez personel innych oddziałów ochojeckie-
go szpitala. Baza diagnostyczna szpitala, na którą składają się Zakład Radiologii, Zakład Endoskopii, Laboratorium 
Diagnostyczne, Pracownia Patomorfologiczna umożliwia precyzyjne i szybkie diagnozowanie chorób nowotworo-
wych i powikłań leczenia onkologicznego. Oddział onkologii cieszy się renomą w środowisku medycznym, a przede 
wszystkim wśród pacjentów, ponieważ w innych szpitalach niechętnie leczy się pacjentów cierpiących na nowotwór 
i posiadających choroby współistniejące, takie jak cukrzyca, miażdżyca, choroby nerek, choroby serca czy choroby 
neurologiczne. W GCM jest możliwe leczenie takich chorych, gdyż jest to szpital wieloprofilowy i w razie powikłań 
można pacjentom pomóc.

Oddział onkologii posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewający na 8 milionów zł, a w za-
mian GCM ma z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego otrzymać oddział pneumonologii, który ma kontrakt 
3-milionowy. Należy dodać, że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach przy ul. Ceglanej posiadało 
kontrakt na onkologię, jednak ten został mu odebrany w atmosferze skandalu w 2012 r. Do dymisji podał się 
wówczas ówczesny dyrektor śląskiego NFZ Zygmunt Klosa i od tamtej pory szpital ten różnymi sposobami 
bezskutecznie stara się o ponowne pozyskanie środków z NFZ.

Jak mnie poinformowano, wokół UCK powstały prywatne firmy (…), (…) i (…), które posiadają wysokospe-
cjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki nowotworowej i radioterapii. W 2012 r. te firmy zawarły porozu-
mienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym na udzielanie świadczeń pacjentom Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego chorym na nowotwory, zapewne w nadziei na szybki i duży zysk, jeżeli szpital ten uzyska kontrakt 
z NFZ. Do dnia dzisiejszego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (wcześniej Szpital Okulistyczny, którym 
kierowała prof. Ariadna Gierek) nie otrzymało kontraktu, więc można podejrzewać, że ta zamiana oddziałów, 
która miała nastąpić 1 lipca br., ma na celu przejęcie kontraktu z GCM, a w dalszej perspektywie – czerpanie 
przez wymienione prywatne firmy zysków z publicznego portfela.

Dyrekcje obu szpitali, które podpisały porozumienie o przeniesieniu oddziałów, tłumaczą tę decyzję dobrem 
chorego i kompleksowością leczenia. Dla pracowników GCM sytuacja przedstawia się zgoła inaczej i rzeczywisty 
cel jest zupełnie inny. Tym bardziej, że z GCM zabierany jest sprzęt medyczny, łącznie z łóżkami, komputera-
mi i biurkami, a lekarze i personel pielęgniarski są zmuszeni na mocy art. 231 przejść do szpitala na Ceglaną.

Związki zawodowe zwróciły się na piśmie z prośbą o pomoc do: dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ Jerzego 
Szafranowicza, prezesa NFZ Andrzeja Jacyny, premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego Jarosława Gowina, specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie onkologii Wiesława Bala, jak 
również do ministra zdrowia, czyli do Pana, Panie Ministrze. O ile mi wiadomo, scedował Pan odpowiedź na 
dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ Jerzego Szafranowicza.

Panie Ministrze, proszę przyjrzeć się bliżej tej sprawie, nie można bowiem pogodzić się z faktem, iż prywat-
ne firmy będą drenowały publiczne pieniądze, a Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przejmie oddział z GCM 
wraz z kontraktem, całym wyposażeniem oraz personelem. Z całą pewnością ucierpią na tym pacjenci, których 
protesty i listy sprzeciwu nie są w ogóle brane pod uwagę.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
W dniu 4 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła w SKOK „Jaworzno” zarząd 

komisaryczny. Zarządca komisaryczny wraz z pracownikami przygotował program postępowania naprawczego 
(PPN), który w marcu 2017 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny (BFG) potwierdził możliwość uzyskania przez SKOK „Jaworzno” pomocy zwrotnej 
w formie pożyczki podporządkowanej. W lipcu 2017 r. UOKiK pozytywnie zaopiniował wniosek o wyrażenie 
zgody na udzielenie pomocy skierowany do Komisji Europejskiej, uznając działania za zgodne z regulacjami 
wspólnotowymi.

Od lipca 2017 r. wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie przez BFG pomocy dla SKOK „Jaworzno” jest 
procedowany w Komisji Europejskiej. W dniu 29 maja 2018 r. KNF postanowiła o wszczęciu postepowania 
administracyjnego w sprawie SKOK „Jaworzno” w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK „Jaworzno” przez 
bank. Równocześnie negatywnie zaopiniowała przedstawioną korektę programu postepowania naprawczego 
(wypracowaną z KNF i BFG), powołując się m.in. na brak zgody KE.

Zapewne Pan Przewodniczący otrzymał pytania podobne do moich od SKOK „Jaworzno” i na nie odpowie-
dział, mimo to proszę o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2018 r. posiadała decyzję Komisji Europejskiej 
w sprawie zwrotnej pomocy dla SKOK „Jaworzno”?

2. Jeżeli KNF posiadała taką decyzję, to dlaczego SKOK „Jaworzno” nie został o niej poinformowany?
3. Jeżeli KNF nie posiadała decyzji KE, to jakie przesłanki spowodowały, że w dniu 29 maja 2018 r. rozpo-

częła postępowania w sprawie przejęcia SKOK „Jaworzno” przez bank?
4. Czy zmiany wprowadzone przez SKOK „Jaworzno” w programie postępowania naprawczego były kon-

sultowane z KE, KNF lub BFG?
5. Czy wypowiedziane przez przewodniczącego KNF w dniu 28 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Komisji 

Finansów Publicznych słowa: „Warto wspomnieć szanownej komisji o ciekawej inicjatywie. W ostatnim czasie 
jeden z zarządców komisarycznych podjął próbę restrukturyzacji kasy przy wykorzystaniu środków publicznych 
za zgodą Komisji Europejskiej. Obecnie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Jeżeli ten model restruk-
turyzacji byłby zatwierdzony, to moglibyśmy spróbować wdrożyć go też w innych kasach, które wymagałyby 
działań restrukturyzacyjnych” stanowiły informację o faktycznie podejmowanych działaniach mających na 
celu wypracowanie schematu restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych?

6. Czy instytucje państwowe (KNF, BFG, UOKiK) podejmowały działania wspierające w sprawie wniosku 
o wyrażenie zgody na pomoc publiczną dla SKOK „Jaworzno”?

7. Zgodnie z rocznym raportem BFG banki przejmujące SKOK otrzymują bezzwrotną pomoc ze strony BFG, 
której wartość, w zależności od wielkości przejmowanej SKOK, wynosiła od kilkunastu do kilkuset milionów 
złotych. Czy udzielenie bezzwrotnej pomocy bankom w procesie restrukturyzacji SKOK jest z punktu widze-
nia interesu państwa korzystniejsze niż udzielenie zwrotnej pomocy SKOK w procesie ich restrukturyzacji?

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas moich spotkań senatorskich otrzymałem informacje dotyczące problemów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w województwie pomorskim. Dotyczą one głownie braku środków na realizacje zapisów ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych (DzU z 2017 r. poz. 1473). Przywołana 
ustawa zawiera regulacje dotyczące najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych, do których zaliczają 
się także stacje sanitarno-epidemiologiczne, oraz sukcesywnego, obligatoryjnego podnoszenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zadania medyczne o wskazaną procentowo różnicę pomiędzy wy-
nagrodzeniem dotychczasowym a współczynnikiem stawki referencyjnej, której osiągnięcie zakładane jest na 
2021 r. Tymczasem pomorska Państwowa Inspekcja Sanitarna nie otrzymała do dnia 9 lipca 2018 r. żadnego 
dofinansowania:

1) na skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, przeprowadzonej dnia 
1 lipca 2017 r. zgodnie z przywołaną wyżej ustawą za okres od stycznia do grudnia 2018 r. z rezerwy celowej 
budżetu państwa; szacuje się iż brakuje środków w kwocie 1,961 mln zł;

2) z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wykonu-
jących zawody medyczne, których to podwyżek, zgodnie z przywołaną ustawą, należy dokonać od dnia 1 lipca 
2018 r.; tu brak środków szacuje się na poziomie 1,8 mln zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż nieuwzględnienie skutków podwyżki z roku 2017 w budżecie na rok 2018 
powoduje, iż podjęcie przez kierowników jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po otrzymaniu limitów 
z ustawy budżetowej na rok 2018, decyzji o realizacji pełni zadań ustawowych z dotychczasowym zatrudnieniem 
nie znajdowało pokrycia w przekazanym przez wojewodę pomorskiego budżecie i z racji tego spowodowało 
narażenie ich na odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych. Nieprzekazanie tych środków 
do chwili obecnej powoduje, iż środki na wynagrodzenia ulegną wyczerpaniu, w zależności od jednostki, we 
wrześniu lub październiku br.

Obecnie problem pogłębia się, gdyż w projekcie budżetu na rok 2019 nie uwzględniono skutków przepro-
wadzonej na dzień 1 lipca 2017 r. podwyżki dla pracowników wykonujących zawód medyczny. W związku 
z powyższym niedoszacowanie środków budżetowych dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wo-
jewództwie pomorskim w 2019 r., według limitów przekazanych do projektu ustawy budżetowej, na chwilę 
obecną wyniesie łącznie 7,926 mln zł. Proponowane limity w praktyce uniemożliwią utrzymanie zatrudnienia na 
dotychczasowym poziomie, który jest obecnie poziomem minimalnym gwarantującym możliwości wykonywania 
zadań ustawowych, oraz nie zapewnią możliwości bieżącego wykonywania badań w ramach prowadzonego 
nadzoru urzędowego. W związku z powyższym w 2019 r., przy finansowaniu proponowanym na poziomie li-
mitów przekazanych do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., nie będzie możliwe prawidłowe wykonywanie 
zadań ustawowych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie pomorskim.

Proszę zatem o informację, czy możliwa jest ponowna analiza problemu przez odpowiedzialny resort i doko-
nanie stosownych korekt w limitach zaplanowanych w przyszłorocznej ustawie budżetowej, a także przekazanie 
brakujących obecnie środków, po ustaleniu zaistniałych niedoborów, zgodnie z przywołanymi wyżej danymi.

Antoni Szymański
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W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości warto przypomnieć sobie ponadczasowe słowa 
bł. ks. Bronisława Markiewicza, który przestrzegał, że „Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. Przed 
nami kolejny sierpień od 1984 r. dzięki zabiegom Kościoła katolickiego przeżywany jako miesiąc trzeźwości. 
Dzięki temu mamy okazję do chwili refleksji nad zagrożeniami, jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu. 

W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest fakt nadmiernego spożywania alkoholu. Według danych 
statystycznych aż 14% dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy 
z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co najmniej 2 miliony dzieci żyje w rodzinach 
obarczonych dramatem uzależnienia. Każdy polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat 
wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych, dzisiejsza sytuacja jest 
alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Najważniejszą rolę w kształtowaniu właściwych postaw wobec alkoholu odgrywa rodzina. Św. Jan Paweł II 
nazwał rodzinę „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, a papież Benedykt XVI podczas Światowego Spotkania 
Rodzin w Mediolanie mówił o życiu rodzinnym jako „szkole cnót społecznych”. To w domach rodzinnych powin-
na kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna. Jest to niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które 
od najmłodszych lat niczym zwierciadła odbijają zachowania swoich rodziców. Gesty, czyny i słowa rodziców 
są dla nich najbardziej sugestywną lekcją. Gdy więc dzieci będą wiedzieć, że ich matki i ojcowie potrafią żyć 
bez alkoholu, będą ich naśladować. Jeżeli zaś będą obserwować rodziców upijających się, topiących w alkoholu 
problemy, jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również w świadomości dzieci alkohol stanie się 
głównym sposobem radzenia sobie z trudami życia. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają 
z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji, a narastający 
w nim stres sprawia, że ucieka w świat konsumpcji, rozrywki i przyjemności.

Coraz więcej osób jest uzależnionych od narkotyków, leków antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych 
czy internetu. Mówi się dziś wręcz o „epoce uzależnień” oraz „nałogowej osobowości naszych czasów”. Postawa 
wobec napojów alkoholowych ujawnia istotną prawdę o każdym człowieku. Jest odwzorowaniem osobistej 
hierarchii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i panowania nad sobą. Uciekanie się do alkoholu w trudnych 
sytuacjach życiowych czy też traktowanie go jako sposobu na ukrycie własnych słabości to wyraźny sygnał 
wkraczania na drogę uzależnienia.

Zasmucające jest, że Polacy wydają rocznie na alkohol ponad 35 miliardów zł. Problemem jest także pobłaż-
liwy stosunek rodziców do spożywania alkoholu przez dzieci. Usprawiedliwianie synów i córek, przyzwalanie 
na weekendowe upijanie się to otwieranie drzwi przed przyszłymi dramatami, które nie pojawiają nagle, lecz 
narastają powoli, kumulując wiele pozornie nieistotnych wydarzeń. Odpowiedzią na problemy powinna być 
troska o to, by wszystkie rodziny były miejscem kształtowania dojrzałych postaw.

Na drodze do wychowania w trzeźwości rodziny potrzebują bezpiecznego i przyjaznego środowiska. 
Potrzebują społeczeństwa, w którym nie ma przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim. Rodzice mają prawo 
oczekiwać, że ich dzieci nie otrzymają alkoholu na spotkaniu towarzyskim, w mieszkaniu przyjaciół czy na 
dyskotece. Mają też prawo wymagać od szkoły i nauczycieli jednoznacznego stosunku wobec picia alkoholu. 
Abstynencja dzieci i młodzieży nie jest dobrowolnym wyborem, lecz koniecznością.

Dlatego przypominam apel św. Jana Pawła II: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić 
pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, 
poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

Dziękujemy za odwagę, miłość i mądrość tym, którzy w sierpniu ofiarują Bogu i bliźnim dobrowolny dar 
abstynencji. Niech to świadectwo mobilizuje nas wszystkich do całorocznej troski o trzeźwość Polaków w kraju 
i poza jego granicami.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

W tym roku Polska obchodzi jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Nie byłaby ona możliwa, gdyby 
nie lokalni bohaterowie działający na rzecz odzyskania tejże niepodległości. 

Chciałbym w niniejszym oświadczeniu wspomnieć postać Józefa Czyżewskiego – Polaka, gdańszczanina, 
który niewątpliwie dokonał wiele na rzecz prowadzenia akcji oświatowej i patriotycznej wśród zamieszkujących 
w Gdańsku Polaków.

Był polskim wydawcą, drukarzem, ale przede wszystkim aktywnym działaczem narodowym w Gdańsku. 
Wykorzystując swoją działalność i rozwożąc własne wyroby po całym terytorium Pomorza, prowadził jed-
nocześnie działalność narodową – nawiązywał kontakty, sprzedawał polskie gazety i książki. Był wydawcą 
„Kuriera Gdańskiego” (od 1884), który ukazywał się 3 razy w tygodniu. Jego następcą był ,,Tygodnik Gdański” 
(od 1885). Dodatkiem do tych pism była ,,Gazeta Świąteczna”. W 1891 r. Czyżewski był współzałożycielem 
,,Gazety Gdańskiej”. Już w końcu XIX w. gazeta zyskała sporą popularność i stała się najpoczytniejszym 
polskojęzycznym czasopismem w północnej części Prus Zachodnich. Poruszała przede wszystkim tematy 
związane z polskim odrodzeniem narodowym na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, znacznie mniej miejsca 
poświęcając problematyce społecznej. Łączność z czytelnikami zapewniała redakcji sieć agencji rozsianych po 
całym regionie, zajmujących się zarówno kolportażem, jak i nadsyłaniem tematów i materiałów. Józef Czyżewski 
w 1908 r. przez pewien czas drukował pismo ,,Gryf” wydawane przez Aleksandra Majkowskiego, kaszubskiego 
pisarza i założyciela ruchu młodokaszubskiego.

Józef Czyżewski wraz z rodziną prowadził nowoczesną drukarnię, hurtownię papieru i toreb papierowych, 
wydawał też gazetę „Kurier Polski” wraz z dodatkiem „Pomorze”. Warto wspomnieć, że drukarnię podpo-
rządkował realizacji celów narodowych. Jego wszyscy synowie i córki pracowali w drukarni. Jego córka Maria 
Czyżewska-Lniska była pierwszą kobietą mistrzynią drukarstwa w Europie. Syn Mieczysław, który po Józefie 
przejął wydawnictwo i drukarnię, został zamordowany w Wielki Piątek 22 marca 1940 r. w lesie przy niemiec-
kim obozie koncentracyjnym KL Stutthof.

Czyżewski był jednym z głównych animatorów polskiego życia w Gdańsku i na Pomorzu Wschodnim na 
przełomie XIX i XX w. W 1884 r. zainicjował on powstanie Towarzystwa Ludowego „Jedność”, mającego 
prowadzić działalność oświatową i patriotyczną wśród Polaków zamieszkujących w Gdańsku. W 1904 r. to-
warzystwo przekształciło się w Związek Polskich Towarzystw Ludowych. Dwa lata później współuczestniczył 
w powstaniu w Gdańsku Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, organizacji związkowej – centrali polskich 
związków zawodowych. Zjednoczenie Zawodowe Polskie promowało rozwój spółdzielczości, a od połowy lat 
trzydziestych korporacjonizm, głównie rzemieślniczy.

W latach 1918–1920, kiedy powstawała niepodległa Polska, Józef Czyżewski włączył się w akcję agitacyjną 
na terenie Pomorza Gdańskiego, jeżdżąc po okolicznych wioskach i nawołując do walki w imię obrony polskich 
interesów narodowych. Brał też czynny udział w ochotniczej akcji werbunkowej Polaków gdańskich do armii 
polskiej, w wyniku której zgłosiło się ok. 500 osób z Gdańska i okolic. Przy ul. Kotwiczników 6 w Gdańsku, 
gdzie mieściła się drukarnia Czyżewskich, koncentrował się gdański ruch niepodległościowy i sztab gdańskiego 
oddziału powstańczego wchodzącego w skład Organizacji Wojskowej Pomorza. Pod drukarnią znajdowały się 
magazyny broni powstańczej. Józef Czyżewski przeznaczył także swoje środki finansowe, złoto na zakup tej 
broni. Przygotowywane powstanie zbrojne miało być połączone z przyjazdem gen. Hallera do Gdańska, a jego 
celem – rozbrojenie pruskiej załogi i opanowanie miasta. Plan ten nie uzyskał jednak aprobaty.

W grudniu 1918 drukarnia Czyżewskich została napadnięta i zniszczona przez bojówkę niemiecką ze 
Stahlheimu, która wydała tajny wyrok na rodzinę Czyżewskich. Obrabowano także dom i sklep, poturbowano 
personel i usiłowano zamordować całą rodzinę, która cudem ocalała. Mimo tego rodzina Czyżewskich nie 
załamała się. Odbudowała w ciągu 6 miesięcy drukarnię i przystąpiła na nowo do pracy, a Józef Czyżewski 
działał nadal aktywnie w polskim ruchu narodowym, wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu 
oraz polskiej Rady Ludowej w Gdańsku. 

W kwietniu 1919 r. na zjeździe w Gdańsku zakładał Polskie Stronnictwo Ludowe – Pomorze. Po utworzeniu 
Wolnego Miasta Gdańska należał do założycieli i czołowych działaczy Gminy Polskiej oraz Macierzy Szkolnej. 
W 1928 r. został honorowym prezesem Gminy Polskiej. Od władz polskich otrzymał Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Medal Niepodległości oraz order papieski „Pro Ecclesia et Pontifice” nadany mu przez 
biskupa gdańskiego Edwarda O’Rourke. 
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Józef Czyżewski był osobą zasłużoną i szanowaną przez najważniejsze gremia i osoby w II RP. O sprawach 
Polaków na Pomorzu, germanizacji w okresie zaborów osobiście rozmawiał m.in. z marszałkiem Józefem 
Piłsudskim i prezydentem RP Ignacym Mościckim w Belwederze.

Pogrzeb Józefa Czyżewskiego w październiku 1935 r. na cmentarzu św. Mikołaja we Wrzeszczu stał się naj-
większą manifestacją patriotyczną Polaków przed wybuchem II wojny światowej. Dziś jego prochy spoczywają 
na gdańskim Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”.

W roku jubileuszu odzyskania niepodległości Polski warto przypominać o postaciach, które do odzyskania 
wolności ojczyzny się przyczyniły, a postać Józefa Czyżewskiego do nich niewątpliwie należy.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od kwietnia br. w Elblągu ograniczana jest obsługa podróżnych na dworcu kolejowym PKP. Od czerwca 

pracuje tylko 1 okienko sprzedaży biletów, i to w takich godzinach: od 7.00 do 16.25. Elbląg jest ponadstutysięcz-
nym miastem. Dziennie wyjeżdża stąd około 40 pociągów, z czego połowa poza godzinami obsługi pasażerów. 
Nikt nigdy nie wie, jak długo będzie musiał stać w kolejce po bilet. Bywa, że 1 klient obsługiwany jest przez 
kilkanaście minut, bo kasa pełni także funkcję punktu informacji. Zaledwie kilkanaście osób w kolejce często 
oznacza ponad godzinę czekania, a często jest ich kilkudziesięciu. Dochodzi do awantur, których ofiarą stają 
się kasjerki, szczególnie przed przerwami w obsłudze kas czy ich zamknięciem. Wielu osobom ostatecznie nie 
udaje się kupić biletu. Teoretycznie mogą kupić go u konduktora, ale przedtem przeżywają stres i złość.

Dodać należy, że Elbląg nie leży na głównym szlaku komunikacji kolejowej. Wielu pasażerów dojeżdża do 
Malborka, Tczewa lub Gdańska, by stamtąd kontynuować podróż. W pociągu, do którego sią przesiadają, nikt 
już nie chce słuchać, że nie posiadają biletu, bo w Elblągu nie ma kasjerek. Z pociągów z pełną rezerwacją miejsc 
w ogóle nie mogą korzystać, chyba że zapłacą wysoką karę. Rady, by korzystać ze sprzedaży w internecie lub 
wyjechać wcześniej i bilet zakupić np. w Malborku, należy traktować jako ucieczkę od rozwiązania bardzo 
prostego problemu. W różnych informacjach z różnych źródeł (PKP PLK, Przewozy Regionalne) padają ciągle 
jakieś obietnice co do daty, od kiedy sytuacja się poprawi. Ostatnia wersja mówiła o tym, że poprawa może 
nastąpić pod koniec września, po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie firmy do obsługi okienek kasowych.

Mam nadzieję, że Pan Minister nie pozwoli, by proste zadanie zatrudnienia 2–3 kasjerek trwało pół roku 
i wymusi powrót do normalności na elbląskim dworcu PKP od zaraz. Ktoś chyba ponosi odpowiedzialność 
i istnieją instrumenty do tego, by tę odpowiedzialność wymusić? 

Bardzo proszę Pana Ministra o szybką i skuteczną interwencję.

Jerzy Wcisła
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