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Porządek obrad

65. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26, 27 i 28 września 2018 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara 
w 75. rocznicę śmierci.

2. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustawa o spółdzielniach rolników.

4. Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 
ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw.

5. Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

8. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

9. Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez 
Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

10. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Infor-
macją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku.

11. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r. 

12. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w 
Radzie Unii Europejskiej).

13. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Pesz-
kowskiego.

14. Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

15. Zmiana w składzie komisji senackiej.



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  ‒ sekretarz stanu Paweł Mucha

Rada Mediów Narodowych  ‒ przewodniczący Krzysztof Czabański

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  ‒ przewodniczący Witold Kołodziejski 
  – członek Teresa Bochwic  
  – członek Janusz Kawecki 
  – członek Andrzej Sabatowski  
  – członek Elżbieta Więcławska-Sauk 

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Szymon Giżyński 
  – sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Konrad Szymański

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Zdrowia  – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko

Maria Pelczar  – córka prof. Kazimierza Pelczara 

Kazimierz Pelczar  – wnuk prof. Kazimierza Pelczara

Jan Pelczar  – prawnuk prof. Kazimierza Pelczara

Halina Kurpińska  – prezes Fundacji „Golgota Wschodu”

Anna Felicja Rastawicka  – członek zarządu Fundacji „Golgota Wschodu”

Krystyna Krzyszkowiak  – córka oficera zabitego w Katyniu

Wiesław Wysocki  – prof. Uniwersytetu Kardynała  
     Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Władysław Ryszard Szeląg  – prezes Towarzystwa Historycznego  
     imienia Szembeków

Beata Wójtowicz  – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im.  
     ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego  
     w Sanoku

Krystyna Chowaniec  – komendant Hufca Ziemi Sanockiej  
     im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński  ‒ rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak  ‒ rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
     w Krakowie

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  ‒ rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana  
     Wyszyńskiego w Warszawie 

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski  ‒ prorektor Uniwersytetu Muzycznego  
     Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski  ‒ wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego  
     oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda  
     Łazarskiego w Warszawie





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte piąte posiedzenie Senatu 

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

natora Rafała Ambrozika oraz pana senatora Marka 
Pęka. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Rafał Ambrozik.

Informuję, że protokoły sześćdziesiątego drugiego, 
sześćdziesiątego trzeciego i sześćdziesiątego czwartego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
są przygotowane do udostępnienia senatorom. Jeśli nikt 
z państwa senatorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to 
zostaną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 14 maja 
2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi 
dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz działania realizowane w tym zakre-
sie w 2017 r.”. Zawarty jest on w druku nr 828. 
Skierowałem ten dokument do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury. Komisje w dniu 25 września 
br. zapoznały się z tym dokumentem i poinformowały 
mnie o tym.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, trze-ów drugiego, trze- drugiego, trze-
ciego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji 
w sprawie tych ustaw zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

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

(Rozmowy na sali)

Państwo Senatorowie, tutaj ważna informacja. 
Proponuję skreślenie z porządku obrad punktu dzie-
siątego: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu 
Społecznego za 2017 rok.

Jeśli nie usłyszę… Pani minister przesłała tę 
prośbę już po posiedzeniu Konwentu Seniorów, tak 
więc w tej chwili państwu przekazuję tę informację. 
Prośbę, aby rozpatrzyć ten punkt na naszym następ-ę, aby rozpatrzyć ten punkt na naszym następ- aby rozpatrzyć ten punkt na naszym następ-
nym posiedzeniu.

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję uzu-
pełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie 
komisji senackiej – i rozpatrzenie go jako ostatniego 
punktu porządku obrad.

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

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

(Senator Czesław Ryszka: Rulewski…)
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad sześćdziesiątego piątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję, że w przypadku braku wniosków 
o charakterze legislacyjnym do punktu pierwszego 
głosowanie nad tym punktem odbędzie się bezpo-
średnio po jego rozpatrzeniu. Jeśli zostaną zgłoszone 
wnioski legislacyjne, to głosowanie zostanie przepro-
wadzone po przerwie w obradach i po przygotowaniu 
sprawozdania komisji w tej sprawie.

Dziś o godzinie 12.00 zostanie ogłoszona godzin-
na przerwa, w czasie której na zewnątrz, obok wej-
ścia do Senatu, zostanie otwarta wystawa „W hołdzie 
Zbigniewowi Herbertowi 1924–1998”.

Do rozpatrzenia punktu dwunastego, tj. informacji 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń –czerwiec 2018 r., 
przystąpimy dziś po godzinie 16.00.

Jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 11.00 od 
rozpatrzenia punktu trzynastego, tj. drugiego czyta-
nia projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci

(marszałek S. Karczewski) dziernika, o projekcie uchwały w sprawie upamiętnie-
nia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę 
śmierci.

Komisja przyjęła tekst z małymi poprawkami. 
Odbyła się duża dyskusja, było sporo głosów, ale nie 
było jakichś kontrowersji, chodziło o poprawki legi-
slacyjne, językowe.

Wysoka Izbo, pozwolę sobie odczytać treść tej 
uchwały. W ten sposób wyrażę szacunek dla wszyst-
kich pracujących w komisjach – bo ten tekst jest wy-
pracowany przez obie komisje… Z uwagi na ten sza-
cunek nie będę dodawać swoich słów, tylko przytoczę 
słowa obu komisji.

„Dnia 17 września 1943 r. w wileńskich Ponarach 
z rozkazu Gestapo został rozstrzelany prof. Kazimierz 
Pelczar, wybitny polski onkolog, światowej sławy na-
ukowiec i autorytet medyczny, dydaktyk, społecznik 
i humanista, człowiek niezwykłej dobroci i kultury 
osobistej.

Urodził się 2 sierpnia 1894 r. w Truskawcu na ziemi 
lwowskiej jako syn dr. Zenona Pelczara, znanego le-
karza balneologa. Jego studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przerwała 
I wojna światowa i powołanie do armii austriackiej, 
a następnie niewola rosyjska. Brał udział w Bitwie 
Warszawskiej 1920 r. pod dowództwem Władysława 
Sikorskiego, za co został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po wojnie kontynuował studia oraz pra-
cę badawczą w kraju i za granicą, pracował jako le-
karz i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
po 1930 r. został profesorem i dziekanem Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Prof. Kazimierz Pelczar specjalizował się w ba-
daniach nad chorobami nowotworowymi i ich 
zwalczaniem. W 1931 r. założył pod patronatem 
Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka pierwsze 
w przedwojennej Polsce centrum onkologii – Zakład 
Badawczo-Leczniczy dla Chorych na Nowotwory 
w Wilnie, w którym wdrażał nowatorskie terapie, 
m.in. z zastosowaniem promieniotwórczego radu oraz 
wyprodukowanego według autorskiej receptury leku 
kefalina. Był członkiem wielu polskich i międzyna-
rodowych towarzystw naukowych, organizatorem 
przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia, a także 
wychowawcą młodych pokoleń medyków.

Jeden z biografów prof. Kazimierza Pelczara, prof. 
Konrad Górski, napisał: «Trzeba mówić słowami 
najlepszymi z możliwych, gdyż była to osobowość 
wszechstronnie wykształcona, promieniowała zeń 
inteligencja, erudycja, oczytanie, umysł o żywych 
zainteresowaniach humanistycznych (…). Ale przede 
wszystkim był człowiekiem niezwykłej dobroci, pra-
wym, o nieprzeciętnych walorach etycznych i bardzo 
głębokim morale humanistą. (…) Cała osobowość 
Profesora była jak gdyby wypełniona poczuciem mi-
sji, którą pełnił w Wilnie w latach 1930–1943».

Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. Bezpośrednio 
po rozpatrzeniu tego punktu przystąpimy do głoso-
wania nad projektem uchwały.

Następnie przystąpimy do rozpatrywania punktu 
dziesiątego, tj. ustawy o ratyfikacji…

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Dziewiątego.)
Tak, dziewiątego, bo dziesiąty skreśliliśmy. 

A więc przystąpimy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego: ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji 
o pracy na morzu z 2006 r. Później przystąpimy do 
łącznego rozpatrywania punktów dziesiątego i je-
denastego: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji oraz informacja o działalności Rady 
Mediów Narodowych w 2017 r.

Do rozpatrywania punktu siódmego, tj. ustawy 
o zmianie ustawy o weteranach działań poza grani-
cami państwa, przystąpimy jutro po godzinie 17.00.

Trzeci dzień obrad, piątek, rozpoczniemy o godzi-
nie 9.00 od rozpatrzenia punktu czternastego, tj. dru-
giego czytania projektu uchwały w rocznicę 40-lecia 
wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
na Stolicę Piotrową. W przypadku braku wniosków 
o charakterze legislacyjnym do tego punktu głosowa-
nie odbędzie się bezpośrednio po jego rozpatrzeniu.

Informuję, że pozostałe głosowania zostaną prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. 
Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posie-
dzeniu gości: panią Marię Pelczar, córkę profesora 
– bardzo serdecznie witamy panią profesor (Oklaski); 
pana Kazimierza Pelczara, wnuka profesora, wraz 
z małżonką (Oklaski); oraz pana Jana Pelczara, pra-
wnuka profesora (Oklaski). Bardzo serdecznie pań-
stwa witam.

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą.

Projekt zawarty jest w druku nr 906, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 906 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, panią senator Janinę Sagatowską, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca.

Senator Sprawozdawca 
Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna 

Rodzino Profesora Pelczara!
Mam olbrzymi zaszczyt złożyć sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej, która obradowała 19 paź-
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65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(senator sprawozdawca J. Sagatowska) Głosowało 78 senatorów. Wszyscy byli za. 
(Oklaski) (Głosowanie nr 1)

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia zasług prof. 
Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci.

Bardzo proszę panią prof. Marię Pelczar. Wręczę…
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 947, a spra-
wozdanie – w druku nr 947 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Józefa Łyczaka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– druk senacki nr 947.

Ustawa ma na celu zapewnienie możliwości zago-
spodarowania mięsa pozyskanego ze świń wolnych 
od wirusa afrykańskiego pomoru świń z terenów ob-
jętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku 
z wystąpieniem ASF. Mięso, które ma być przezna-
czone do spożycia przez ludzi, będzie pochodziło od 
zdrowych i przebadanych zwierząt.

Wejście w życie ustawy ułatwi sprzedaż wolnych 
od wirusa ASF świń przez producentów rolnych pro-
wadzących produkcję na obszarach z ograniczeniami, 
a tym samym nie zwiększy bezrobocia z tytułu rezy-
gnacji z produkcji świń i ich przerobu w zakładach 
mięsnych.

Ustawa bardzo ważna, oczekiwana przez rolników 
z terenów, na których jest prowadzona hodowla i na 
których wystąpił ASF.

W tej ustawie chodzi przede wszystkim o to, aby 
zdrowe mięso ze zdrowych świń po przeprowadzo-
nych badaniach mogło być sprzedane bez jakichkol-
wiek ograniczeń po cenie rynkowej, a nie, jak było 
do tej pory, po cenie zaniżonej przez firmy skupujące, 
które robiły na ASF znakomity interes. Tą ustawą 
przerywamy ten proceder, uciekamy od tej różnicy 
między 2 zł płaconymi do tej pory a 5 zł, czyli ceną 
rynkową. Kończymy z tym zagospodarowywaniem 
pod przymusem, kończymy z tym wyzyskiem, który 
był w obrębie 3 zł i zaczął znakomicie funkcjonować. 
Od momentu wejścia ustawy w życie będzie cena 

Prof. Kazimierz Pelczar w czasie II wojny świa-
towej wspierał polski ruch oporu, ratował uchodź-
ców, członków Armii Krajowej i Żydów, utworzył 
Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny, przewodni-
czył Sekcji Polskiej Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża. Nie opuścił Wilna, choć proponowano mu 
prestiżowe stanowiska w Nowym Jorku, Londynie, 
Paryżu czy Rzymie.

Został aresztowany w nocy z 16 na 17 września 
1943 r. w Wilnie, jako jeden ze stu zakładników, w od-
wecie za wykonanie przez Armię Krajową wyroku 
na funkcjonariuszu litewskiej policji bezpieczeństwa 
Sauguma – agencie Gestapo. Dnia 17 września zginął 
wraz z dziewięcioma innymi Polakami w egzekucji 
w Ponarach pod Wilnem. Jego śmierć była wielką 
stratą dla polskiej i światowej onkologii.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd prof. 
Kazimierzowi Pelczarowi, wybitnemu naukowcowi 
i pionierowi polskiej onkologii, a jednocześnie jednej 
z najwybitniejszych osobowości międzywojennego 
Wilna, postaci będącej wzorem cnót patriotycznych 
i obywatelskich.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski».”

Wysoka Izbo! Byli tacy Polacy. Takich wielkich 
Polaków mamy wszędzie. Jesteśmy z tego dumni. 
Proszę o podjęcie uchwały. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji i przedstawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów pra-
gnie zadać pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że pan senator Antoni 

Szymański złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. 
Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Łyczak) Senator Bogdan Borusewicz:

Czy mogę zadać dodatkowe pytanie?
Mam dodatkowe pytanie, Panie Senatorze. Czy to 

oznacza, że była zmowa firm skupujących? Pytam, 
bo cena była jednolita, 2 zł. Czy to może oznaczać, 
że była zmowa monopolistyczna firm skupujących?

Senator Józef Łyczak:
Ja nie mogę odpowiedzieć zdecydowanie na py-

tanie, czy to była zmowa, mówię tylko, że była taka 
sytuacja. Jak z doświadczenia wiemy, to nie tylko 
w przypadku skupu świń, ale w przypadku skupu 
różnych produktów rolnych bardzo często firmy sku-
pujące ustalają – tak najgrzeczniej można to określić 
– cenę, która im odpowiada, a która ma się nijak do 
rzeczywistych kosztów produkcji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, regiony takie jak mój, 

Wielkopolska, największy producent trzody chlew-
nej w Polsce, obawiają się rozprzestrzenienia się 
pomoru. Czy ta ustawa zabezpiecza nas przed tym 
rozprzestrzenianiem się? Pytam, bo ona, jeśli dobrze 
ją rozumiem, łagodzi sposób traktowania zwierząt, 
u których wystąpił pomór. W jaki sposób ta ustawa 
zabezpiecza rolników? Czy mamy pewność, że te 
zdrowe świnie – pamiętajmy, że w fermach dotyczy 
to tysięcy sztuk – wszystkie bez wyjątku będą ba-
dane i będziemy mieli stuprocentową pewność, że 
do zakładów przetwórczych na terenie Wielkopolski 
nie trafią świnie z pomorem i tego nie rozwlecze-
my? Jak to wyglądało na posiedzeniu komisji? Czy 
uzyskaliście państwo w tym zakresie odpowiednie 
zapewnienie?

Senator Józef Łyczak:
Panie Senatorze, mogę odpowiedzieć tak, sięgając 

wstecz, do historii. Gdyby w 2014 r., kiedy wykryto 
3 ogniska, bo wtedy były 3 ogniska, podjęto decyzje 
o wycięciu, mówiąc bardzo nieładnie, zarówno wszyst-
kich świń, jak i dzików w obrębie 2–3 powiatów, moż-
na przypuszczać, domniemywać, że być może udałoby 
się zniszczyć chorobę w zarodku. Mówię „być może”, 
gwarancji nie ma żadnych. Tak samo teraz – wracam do 
tego, o co pan senator pyta – wszyscy się boimy, wszyscy 

rynkowa, która na dzień dzisiejszy kształtuje się na 
poziomie 5 zł.

Ja przypomnę, że ASF, czyli afrykański pomór 
świń, występuje dziś, oprócz Polski, w takich krajach 
jak Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, 
Ukraina, Rosja, Białoruś. Ostatnio wykryto ogniska 
również w Belgii.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan marszałek Borusewicz – proszę bardzo. Potem 
pan senator…

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, kto ustalił cenę wyzyskującą sy-

tuację, czyli te 2 zł? Czy to jest cena ustalona z punktu 
widzenia państwa polskiego czy ministerstwa rolnic-
twa, czy ona w jakiś inny sposób była ustalona? No, 
kto na tym zarabia, to pan powiedział. Ale kto ustalił 
taką cenę, że w ramach rekompensaty rolnik za świ-
niaka otrzymuje 150–200 zł, w sytuacji gdy na wolnym 
rynku cena tego świniaka to byłoby ok. 400 zł?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Józef Łyczak:
Panie Senatorze, Panie Marszałku, akurat nie 

było mowy o tym, kto ustalił, ale według mojego 
rozeznania ustalają to firmy, ustalały to sobie firmy 
skupujące, które robiły na tym znakomity interes, bo 
zakup był dokonywany jakby pod przymusem leka-
rzy weterynarii. One obligowały do takiego zakupu 
i ustalały tę cenę, jak ja to nazywam, cenę głodową, 
2 zł, a wiemy, że w tym czasie w obrocie cena ryn-
kowa zdrowych świń kształtowała się na poziomie 
5 zł. Stąd tak pilne wprowadzenie tej ustawy. Chodzi 
o to, żeby po prostu przerwać ten nieuczciwy proce-
der, że tak powiem, i nie narażać na kolejne koszty 
tych najbardziej pokrzywdzonych, rolników, tych na 
terenach, gdzie wystąpił ASF.
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(senator J. Łyczak) Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Tak, jestem. 
Dzień dobry.

Panie Senatorze, mam pytanie. Co z rolnikami, 
których gospodarstwa, powiedziałbym, w całości 
zostały dotknięte afrykańskim pomorem świń, bo 
specjalizują się tylko i wyłącznie w hodowli trzody 
chlewnej? Na jaką rekompensatę, na jaką pomoc ze 
strony państwa mogą liczyć?

Senator Józef Łyczak:
Nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji, 

ale odpowiem, że oczywiście na pomoc… Są pewne 
zachęty. Większe kwoty – dokładnych jeszcze nie 
znamy – mają pochodzić z PROW, czyli będzie też 
dofinansowanie unijne. Oni mogą liczyć na rekom-
pensatę, która pozwoli im zlikwidować dotychczaso-
wą hodowlę i przestawić się na chów bydła mięsnego, 
bo głównie to jest proponowane. Ale o kwotach na 
posiedzeniu komisji nie było mowy, więc dokładnie 
nie odpowiem.

(Senator Waldemar Sługocki: Czy mogę dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, a czy była mowa na temat tego, 

dlaczego dopiero teraz wysokość tej rekompensaty 
została podniesiona do poziomu ceny rynkowej kilo-
grama trzody? Jak to wyglądało wcześniej? Dlaczego 
wtedy, piątego, kiedy przyjmowano ustawę regulującą 
tę kwestię, nie zdiagnozowano problemu…

Senator Józef Łyczak:
Przerywam i od razu odpowiadam: nie wiem, nie 

mówiliśmy o tym na posiedzeniu komisji.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wrócę do pytania 

senatora Augustyna. Przed chwilą pan powiedział, że 
w roku 2014 były 3 ogniska choroby. Dzisiaj mamy 
chyba ok. 150 ognisk…

się boimy, boją się wszyscy, którzy czują, co nam prak-
tycznie grozi. Nie ma mądrego ani na tej sali, ani w tym 
kraju, który powie, co robić, i będzie miał stuprocento-
wą pewność, że choroba nie przejdzie dalej. Klasyczny 
przykład: ostatnio stwierdzono ognisko w Belgii, tak, 
w Belgii, a tam dziki nie doszły. Tam przenieśli to ludzie, 
prawda? Czyli na tę chorobę, straszną chorobę, chyba 
najgorszą, jaka dotknęła nasze pokolenie, nie ma recepty. 
Nie ma pewności, że ona się nie przeniesie. Trzeba tylko 
prosić, nie wiem, siły wyższe, żeby udało się ją zatrzy-
mać, tak jak do tej pory jest zatrzymywana. Ostatnio 
nawet przedstawiciele w Brukseli, którzy nie do końca 
są nam przychylni, gratulowali naszemu nowemu mini-
strowi tego, że udało mu się tę chorobę niejako ujarzmić 
w tym wąskim pasie wschodnim. Ale nie ma żadnej 
gwarancji, że do pana senatora, do regionu, w którym 
jest najbardziej intensywna produkcja trzody, ta choroba 
nie dojdzie. Mamy nadzieję, że robimy wszystko – już 
nie będę mówił, jakimi metodami, bo wszyscy te metody 
znamy – żeby temu zapobiec.

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy mogę dopy-
tać, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, no właśnie, zagranica nas chwali, 

ale mimo likwidacji tych ferm, w których wystąpiło 
porażenie, choroba się rozprzestrzenia. Wydawałoby 
się, skoro to jest niewystarczające, że potrzebna jest 
nowelizacja, która jeszcze zaostrzy te warunki. A my 
co robimy? Robimy krok w odwrotną stronę – w tym 
sensie, że teraz przestaniemy wybijać całe stada…

Senator Józef Łyczak:
Tutaj się z panem senatorem nie do końca zga-

dzam. Co więcej można wymyśleć? Jest rozszerzona 
bioasekuracja, a w ślad za tym zwiększone zostały 
pieniądze. Prawda? Poszkodowany rolnik otrzymuje 
zwrot w wysokości 75% nakładów. To jedna rzecz. 
Drugi kierunek walki z ASF to odstrzał dzików. 
W mojej ocenie myśliwi robią ten odstrzał bardzo 
dobrze, są w to zaangażowani w pełni. No, innych 
metod walki z tą straszną epidemią, z tą straszną 
chorobą, nie ma.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejne pytanie zada pan senator Sługocki. Nie 

wiem, czy jest… Tak, jest.
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(senator P. Florek) kilkakrotnie trzeba wyjechać. I ci myśliwi to robią. 
Bo są regiony – te, w których choroba wystąpiła na 
samym początku – w których nastąpiła taka redukcja, 
jakiej oczekujemy, czyli jest praktycznie nikła obec-
ność, tych dzików nie ma. Można to zrobić do końca 
i wtedy, gdy afrykański pomór zniknie z tych regio-
nów, bardzo łatwo będzie można zdrowe dziki tam 
przetransportować i tę hodowlę rozwiniemy. Tak że ja 
popieram głos pan senatora, że na pewno powstanie 
komisji złożonej z osób doskonale zorientowanych 
w sprawie, wtajemniczonych byłoby z pożytkiem dla 
tej trudnej sytuacji, którą mamy.

(Senator Józef Zając: Panie Marszałku, czy można 
tylko coś dodać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Chciałbym dla informacji powiedzieć, że wschod-

nie tereny Lubelszczyzny są już pozbawione dzików. 
Dziękuję.

Senator Józef Łyczak:
Ja się zgadzam z tym, tak jak powiedziałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam 2 pytania do pana senatora.
Pierwsze. No, powiedział pan, że jest pan my-

śliwym. Jak pan ocenia zalecenie ministra ochrony 
środowiska, żeby strzelać także do loch z małymi 
warchlakami? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Czy rekompensatą zostaną objęte także 
te badania, które ustawa przewiduje? No, jeżeli jest, 
załóżmy, 10 tysięcy świń w hodowli, to przebadanie 
tych świń oznacza dość duże koszty dla właściciela. 
Czy ustawa przewiduje rekompensatę dla właściciela?

Senator Józef Łyczak:
Odpowiadam panu marszałkowi na pierwsze py-

tanie, dotyczące mojego stosunku do zgody na strze-
lanie do loch. Uważam, że to siła wyższa, wyższa 
konieczność. Bo normalnie myśliwi nigdy tego nie 
robili, prawda? A teraz – w sytuacji gwałtownego roz-
rodu, na który wpływ miały m.in. warunki, w jakich 
dziki przebywają w tej chwili, znakomite warunki, bo 
jest kukurydza – gdy chodzi o to, żeby zredukować 
liczbę dzików, jest to niezbędne.

(Senator Józef Łyczak: 112.)
No, czyli ponad 100. Do tej pory wybijaliśmy całe 

stada, a teraz tego nie będzie. Z czego to wynika? 
Chciałbym wiedzieć, czy… Krajowy lekarz wete-
rynarii chyba powinien określić, jakie jest ryzyko – 
w tej chwili całkowicie zmieniamy tę strategię – tego, 
że… Te świnie trafią w różne miejsca w całej Polsce. 
Czy nie zwiększymy w ten sposób ryzyka, że liczba 
ognisk – jak pan mówił, jest ich teraz zdecydowanie 
więcej – za jakiś czas jeszcze bardziej się zwiększy, 
że zagrożenie po prostu będzie większe? Dla mnie 
ważna jest opinia przede wszystkim specjalistów, 
czyli naszego krajowego lekarza weterynarii. Jak on 
ocenia ryzyko tego, że całe stada nie będą wybijane? 
Dziękuję.

Senator Józef Łyczak:
Odpowiedzieć mogę tak, jak odpowiadałem na 

wstępie: tutaj nigdy nie będzie gwarancji… Te świnie 
są bardzo dokładnie badane i tylko ze zdrowej ho-
dowli mogą być kupione, po tych cenach rynkowych, 
i poddane ubojowi. Ale gwarancji, że ten wirus nie 
zostanie jakoś przypadkowo rozszerzony, nie ma.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zając. Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wiele się mówi, pisze, opowiada, nawet pokrzyku-

je, czego byłem świadkiem na spotkaniu myśliwych 
z ministrem rolnictwa w Baranowie, jednak brak 
w tym wszystkim jednego. Nie słyszałem – a może 
już to jest? – żeby był powołany profesjonalny ze-
spół naukowców, którzy by mogli społeczeństwu 
coś powiedzieć na temat tej choroby, zdiagnozować 
ją, powiedzieć, czym ją leczyć, i podjąć jakieś inne 
działania. Czyli na razie jest ta faza spontaniczności. 
Kiedy przejdziemy do profesjonalizmu w tej sprawie? 
Dziękuję.

Senator Józef Łyczak:
Mogę odpowiedzieć tyle, że na posiedzeniu komi-

sji nie było o tym mowy. Mój ogląd czy pogląd, jeżeli 
chodzi o postawę myśliwych, jest taki, jak zaznaczy-
łem na wstępie. Ja sam również jestem myśliwym 
i postawę myśliwych, ich zaangażowanie oceniam 
bardzo pozytywnie. Bo tylko ten, kto próbował pozy-
skać czy strzelić dzika, wie, ile czasu trzeba na to po-
święcić. To nie jest tak, że się wychodzi i już. Często 
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(senator J. Łyczak) zrobić. Czy te służby są wydolne? Bo w prasie opi-
suje się, że gwałtownie spada liczba weterynarzy, że 
brakuje weterynarzy.

Senator Józef Łyczak:
Panie Senatorze, podzielam pana pogląd. Nie jest 

tajemnicą to, o czym pan mówi. Brakuje w inspek-
cji… O ile wiem, są zapowiedzi – myślę, że do tego 
odniesie się pan minister – dotyczące pozyskania czy 
zwiększenia liczby pracowników. No, a w ślad za tym 
muszą pójść również jakieś podwyżki zachęcające do 
podjęcia pracy w inspekcji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
My rozmawiamy o tej sprawie tak, jakbyśmy nie 

zdawali sobie sprawy z tego, że zwierzyna nie zna 
granic. Jeżeli nawet wybilibyśmy wszystkie świnie 
i wszystkie dziki w Polsce, to jaką mamy gwarancję, 
że z zagranicy nie przybędą nowe zakażone osobniki? 
To jest taka dygresja.

Moje pytanie dotyczy laboratoriów. Ile jest 
w Polsce laboratoriów specjalistycznych badających 
zwierzęta przed ubojem czy – bo ja nie znam tej pro-
cedury – po uboju?

Chciałabym się jeszcze dołączyć do pytania sena-
tora Augustyna. To jest konieczność. Po raz kolejny 
mamy do czynienia z pewnymi działaniami związa-
nymi z tym, że weterynaria jest niedofinansowana. 
Dzisiaj weterynarz zarabiający niewiele ponad 2 ty-
siące zł odchodzi na inne, lepiej płatne, przeważnie 
prywatne posady. Dziękuję bardzo.

Senator Józef Łyczak:
Pani Senator, ja nie dopuszczam takiej myśli, że 

możemy wybić wszystkie świnie i wszystkie dziki 
w Polsce, bo ja wierzę w to i mam taką nadzieję, 
że Polska niedługo znów będzie, że tak powiem, na 
wieprzowinie stała. Przecież jeszcze nie tak dawno 
żywiliśmy wszystkich Polaków i część ludności ze 
Wschodu, prawda? Ale wtedy było 20–22 miliony 
świń, dziś mamy ich tyle, ile mamy, chociaż do koń-
ca pewnie nie zostało to policzone. Zakładam, że ta 
sytuacja szybko się poprawi i odbudujemy stan.

Jeżeli chodzi o pytanie o laboratoria, to nie od-
powiem na nie, bo nie było o tym mowy. Nie wiem, 
nie chcę strzelać… Ja uważam, że musi być… Pan 
minister na pewno na to pytanie odpowie. Tych la-
boratoriów musi być tyle, żeby mogły przeprowadzać 
prawidłowo badania, prawda?

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to myślę, że pan 
minister na nie odpowie, nie było o tym mowy na 
posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam w tym momencie pytanie 

do pana związane z myślistwem. Bo kiedy proce-
dowaliśmy ustawę o myślistwie, nasze zdanie było 
podobne, zwłaszcza jeśli chodzi o te tereny, na któ-
rych jest zabudowa rozproszona. Zakaz zabijania był 
poszerzony, odległość zwiększyła się z bodaj 150 do 
200 m. I w sytuacji, gdy np. w górach zabudowa jest 
rozproszona, praktycznie całe obszary nie mogą być 
objęte pozwoleniem na zabijanie, na prowadzenie 
odstrzału dzików. Widzę np. na swoim terenie, że ich 
jest coraz więcej. A pan mówi, że myśliwi świetnie się 
spisują i strzelają wszystko. Jak to jest na tym terenie 
u nas, w górach?

Senator Józef Łyczak:
Już odpowiadam panu senatorowi. Jak wszyscy 

wiedzą, bo to nie jest tajemnicą, będąc sprawozdawcą 
ustawy – Prawo łowieckie, zagłosowałem za odrzu-
ceniem tej ustawy w całości, gdyż się nie zgadzałem 
z jej zapisami, m.in. również i z tymi. Ja wiedziałem, 
że w wyniku tego zapisu zwiększającego odległości 
pewne rejony będą zupełnie wyłączone, bo fizycznie 
nie będzie możliwości odstrzału. Dlatego ja mam 
nadzieję, że Wysoka Izba w niedalekiej przyszłości 
przystąpi do nowelizacji tej ustawy. Ja z wieloma za-
pisami tej ustawy się nie zgadzam, nie będę mówił 
z którymi. Tak że tutaj w pełni zgadzam się z tym, 
co powiedział pan senator.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Rzeczywiście rodzi się pytanie, czy w świetle już 

dzisiaj opisywanych braków w służbach weterynaryj-
nych – bo brakuje weterynarzy – realizacja przepisów 
tej ustawy jest realna. Czy przewiduje się zatrudnienie 
dodatkowych weterynarzy i czy przewidziano na to 
pieniądze? Bo jeśli w tych stadach mają być robione 
badania dopuszczające do uboju, no to ktoś to musi 
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fundowanej na wartościach, m.in. mających rodowód 
także i u św. Tomasza z Akwinu, ceny godziwej. I to 
jest cena godziwa dla osób poszkodowanych w całym 
tym procederze związanym z ASF. Cena 2 zł czy ok. 
2 zł, trochę wyższa czy nawet trochę niższa, bo takie 
ceny też były, mówimy o cenie średniej, jest ceną 
quasi-rynkową. Bo to nie była żadna cena rynko-
wa, cena rynkowa to 5 zł. To była cena wymuszana. 
W sytuacji, kiedy… Były takie prototypowe sytuacje, 
np. na Podlasiu w latach 2014–2015, gdzie – o tym 
mówił senator Łyczak – zamiast ten ASF zdusić, zo-
stawiono parę ognisk. Potem już była strefa i konse-
kwencją był dyktat cenowy zakładów przetwórczych 
na tamtym terenie, które po prostu ustanawiały taką 
cenę, jaką mogły, w sytuacji, kiedy tuczniki nabierały 
wagi, kiedy tych kilkaset sztuk trzeba było sprzedać 
natychmiast, po jakiejkolwiek cenie, jeszcze, że tak 
powiem, błagając o to, żeby można się było tych świń 
z gospodarstwa pozbyć. I pod przymusem sprzeda-
wano taką partię świń. Tutaj poprzez cenę godziwą, 
cenę średniorynkową wprowadzono pierwszą zaporę.

A druga zapora jest taka, że sektor finansów 
publicznych, który w tym momencie jest odbiorcą 
tego mięsa – bo to nie są przetwory, to jest mięso 
wieprzowe – jest zobligowany do zakupu właśnie 
od rolników, a nie w innych okolicznościach. Jest 
zobligowany do zakupu tylko od tych rolników, któ-
rzy produkują mięso w strefach zagrożonych, tam, 
gdzie są wprowadzone zakazy, nakazy, jakieś syste-
my ochronne. Wszędzie tam, gdzie są ograniczenia 
wynikające z występowania ASF, to pierwszeństwo 
zakupu jest tutaj zagwarantowane. I to oznacza, że 
już w ogóle znika jakakolwiek możliwość gry rynko-
wej wokół tego wszystkiego. Jest to moim zdaniem 
bardzo dobry krok w kierunku nie tylko łagodzenia 
skutków ASF, lecz także przyczyniania się do… Bo 
znikają podmioty, znikają uczestnicy rynku, którzy, 
powiem wprost, w jakimś sensie są zainteresowani 
pozostawianiem sytuacji niezmienionej, tym, żeby 
była ta luka między ceną 2 zł a 5 zł. W tej chwi-
li wszędzie tam, gdzie będzie funkcjonować ASF, 
ta luka przestanie istnieć, przestanie mieć warunki 
rynkowe, czyli przestanie mieć konsekwencje w po-
staci tego, że przetwórcy, zakłady przetwórcze będą 
korzystać na tej przepastnej, jak się okazuje po tych 
wielu doświadczeniach, różnicy rynkowej. Takie jest 
dobrodziejstwo społeczne, moralne i ekonomiczne 
wspomnianej operacji.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chcę jeszcze dopytać, bo pan mi nie odpowiedział 

jasno, Panie Ministrze. Panie Ministrze, czy cena 2 zł, 
która była wypłacana i jest wypłacana do momentu 
zakończenia prac nad tą ustawą, to jest cena ustalana 
przez państwo albo jego organy? I czy to jest rekom-

Wicemarszałek Adam Bielan:

To wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać…
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Pan senator przed-
stawił bardzo wyraziście ustawę. Dziękuję.)

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz, później pan senator 
Augustyn.

Zapraszam, Panie Ministrze, tutaj, do mównicy.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Ministrze… Przepraszam. 

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, te 2 zł za kilogram, które były 

wypłacane rolnikowi, to była cena… W rezultacie 
za dorosłego świniaka, którego zutylizowano, rolnik 
otrzymał jakieś 150–200 zł, podczas kiedy na rynku 
była cena 5 zł, czyli rolnik by otrzymał ok. 400 zł. Czy 
to była cena rynkowa, czy to była rekompensata? Skąd 
te 2 zł, skoro… Pytam, dlatego że jeżeli wszystkie 
firmy utylizacyjne stosują tę samą cenę, to to jest po 
prostu zmowa i do tego jest odpowiedni organ. Tak 
że to jest dla mnie pytanie zasadnicze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Ja myślę, że ten temat bardzo precyzyjnie i w taki 

sposób, żeby zaspokoić ciekawość pana marszałka 
oraz odnieść się do sedna problemu, przedstawił pan 
senator Łyczak.

Ja mogę powiedzieć jedno: cena 5 zł jest oczywi-
ście ceną średniorynkową i ona tutaj jest ordynowana 
w sposób obligatoryjny. Po prostu rząd ustanawia 
na potrzeby wspomnianej operacji cenę, którą moż-
na odnieść do tradycji w ekonomii, ale tej ekonomii 
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(senator B. Borusewicz) (Senator Bogdan Borusewicz: A czy jest jakaś 
rekompensata za te świniaki?)

Jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: No i pytanie doty-

czy właśnie tego, jaka jest ta rekompensata.)
To jest, Panie Marszałku, również w gestii po-

wiatowych lekarzy weterynarii, oczywiście nadzoro-
wanych. Jest to rekompensata, którą w konkretnych 
warunkach ustala lekarz weterynarii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, prosiłbym o to, żeby uspokoić 
tych wszystkich, którzy mają wątpliwości – ja do 
nich należę – czy ta ustawa nie zmniejsza naszego 
bezpieczeństwa. Ono, jak się okazuje, i tak jest jesz-
cze niewystarczające, bo ASF się rozprzestrzenia. 
A więc teraz, kiedy zdrowe świnie mają trafić do 
uboju z chlewni, gdzie stwierdzono wcześniej przy-
padki ASF, istnieje niebezpieczeństwo, że możemy 
tę chorobę dalej rozwłóczyć. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tych weterynarzy. Jeżeli 
rzeczywiście ma być tak, że także w wielkich stadach, 
w hodowlach, mają być badane wszystkie osobniki, 
żeby stwierdzić, czy one są zdrowe, czy nie… Kto 
to zrobi, skoro dzisiaj słyszymy, że weterynarze są 
przeciążeni, że ich brakuje z powodu niskich płac, że 
odchodzą z zawodu itd.? Czy przewidujecie państwo 
wzrost płac, rekrutację nowej kadry? Bo ustawa tylko 
wtedy będzie wykonalna, kiedy będzie miał kto to 
zrobić.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:

Panie Senatorze, nie ma tutaj… Ja o tym zresztą 
mówiłem. Pan senator sprawozdawca komisji rów-
nież o tym mówił bardzo jasno i przekonująco. Pod 
tę ustawę są podpięte wszystkie możliwe przepisy 
weterynaryjne, wszystkie przepisy unijne, które są 
na okoliczność ASF w całej rozciągłości zaordyno-
wane. I nie ma najmniejszej… jakiejkolwiek możli-
wości odpowiedzi aprobatywnej czy podtrzymywania 
pańskich wątpliwości, ponieważ nie ma takich moż-
liwości, żeby powstawały okoliczności w związku 
z procederem sprzedaży, o którym stanowi ta ustawa. 
Poza tym musimy też wiedzieć jedno: jest to ogra-
niczone do miejsc, gdzie jest zagrożenie, gdzie są 
nakazy, zakazy, ograniczenia, czyli do miejsc, gdzie 

pensata, czy to jest cena rynkowa? Proszę mi jasno 
odpowiedzieć na to pytanie.

(Senator Alicja Zając: Wolny rynek…)
(Senator Jerzy Chróścikowski: To nie to, to jest 

zupełnie…)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
To nie państwo ustaliło tę cenę, tylko rynek. To nie 

jest rekompensata, po prostu po takiej cenie zakłady 
to skupowały.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale przecież 
nie chodzi o zakłady… To nie zakłady mięsne, ale 
utylizacyjne. Wybija się świnie w promieniu paru 
kilometrów i wysyła się je do utylizacji. Tak?)

Ale to jest coś zupełnie innego. Przecież my mówi-
my o mięsie spożywczym, o mięsie, które producenci 
po bardzo wszechstronnym przebadaniu… Przecież 
nie utylizuje się tego po bardzo wszechstronnym prze-
badaniu zwierząt…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie bada się.)
…tylko po prostu oddaje się je do utylizacji. My 

w tej chwili nie stanowimy już takich przepisów, które 
by umożliwiały utylizację czy zmuszały rolnika do 
utylizacji tego mięsa. Tutaj chodzi o skup mięsa zdro-
wego, ze świń, które idą do uboju, przebadanego. Od 
razu odpowiadam też tutaj na inne pytania. Wszystkie 
możliwe przepisy… Rząd przewidywał te wątpliwo-
ści, ponieważ cały ten proceder odbywa się w takiej 
atmosferze, często także podsycanej… Tutaj chodzi 
o mięso absolutnie niezagrażające zdrowiu czy życiu 
człowieka. O tym wszyscy wiemy i wszyscy powin-
niśmy wiedzieć. Jednak jest tak, że często mówi się 
tutaj, podając to jako pewien dodatkowy argument, 
właśnie o tzw. współistnieniu czy tolerowaniu ASF, 
po to, żeby prowadzić jakieś gry rynkowe. A więc 
jeszcze raz mówię, że to nie jest…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
chcę zadać pytanie z innej strony, troszkę z innej 
strony, żeby uzyskać odpowiedź.)

Ale ja już odpowiedziałem panu senatorowi…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie podał mi 

pan tego, ile rolnik otrzymuje za świniaki utylizowa-
ne, te, które idą do utylizacji, a nie idą na skup. Ile? 
Jaką rząd ustalił rekompensatę dla takiego rolnika 
za świnie, które idą do utylizacji do tzw. bakutilu?)

(Senator Jerzy Chróścikowaki: Wycenia i płaci…)
(Senator Alicja Zając: To nie rząd ustala, tylko 

zakład utylizacji.)
To zakład utylizacyjny i lekarze weterynarii o tym 

decydują, nie rząd, Panie Senatorze, Panie Marszałku.
(Senator Alicja Zając: Nie rząd.)
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(sekretarz stanu S. Giżyński) czącym cały wysiłek procedujemy, likwiduje sytuacje, 
w których ktoś na ASF zarabiał, osiągał korzyść. To 
jest klucz tej sprawy. Rząd zmierza w takim kierunku, 
żeby te strefy, gdzie następuje jakiś styk między ASF 
a czyjąś korzyścią, korzyścią rynkową, czyli korzyścią 
znakomicie koniunkturalnie sytuującą się wobec takiego 
zjawiska… No, będziemy to wyprzedzać i w to wcho-
dzić, będą zakłady przetwórcze państwowe po to, żeby 
bardzo szybko reagować na takie sytuacje. Będą zakłady 
utylizacyjne, które nie dadzą zarabiać tu obcemu kapi-
tałowi, będą zakłady państwowe, dzięki którym to, co 
powinno być zrobione, będzie zrobione. Jednocześnie 
będzie to bardzo czytelny sygnał, że nie będzie tu rozpa-
sanego globalnego czy innego interesu. Takiego czegoś 
nie będzie. Tam, gdzie będą znikać sfery interesów, 
będzie też znikał z Polski ASF.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Wszystkim uczestnikom debaty przypominam, że 

za 240 sekund ogłoszę godzinną przerwę, więc jeżeli 
nie zakończymy tego punktu do 12.00, będziemy mu-
sieli wrócić do pytań, do tego punktu o godzinie 13.00.

Pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w ostatnim czasie komisja rolnic-

twa była w województwie kujawsko-pomorskim i ze 
strony wojewódzkiego lekarza weterynarii usłyszeli-
śmy stwierdzenie, że są tam problemy z obsadzaniem 
przez lekarzy weterynarii placówek powiatowych i że 
jest to szczególnie dotkliwe w miejscach, gdzie wy-
stępuje wirus. Co rząd zamierza zrobić, żeby nie było 
placówek, które są nieobsadzone przez powiatowych 
lekarzy weterynarii?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Panie Senatorze, to są sytuacje, które pozostają 

absolutnie w gestii głównego lekarza. Ja to traktuję 
jako sygnał do natychmiastowej interwencji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

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

Mam 2 pytania. 

występuje w tej rozciągłości stref – żółtej, niebieskiej 
i czerwonej – ASF. Nigdzie więcej, prawda?

Ważne są tutaj wszystkie inne środki zaradcze 
i metody walki z ASF, które oczywiście stanowią 
kompleks, stanowią całość, ale nie ma chyba w tej 
chwili potrzeby – chyba że będą konkretne pytania 
o to – żeby wykraczać poza zakres ustawy, bo ona 
i tak, jak się okazuje, wzbudza wielkie zainteresowa-
nie państwa senatorów.

Odnośnie do służb weterynaryjnych, to jest naj-
zupełniej oczywiste, że służby weterynaryjne, które 
pracują na tym konkretnym obszarze ASF… Musimy 
też wiedzieć, że nie można ekstrapolować samego 
zjawiska. No bo to nie jest tak, że w jednym powie-
cie nagle zostanie zabitych 50 czy nawet 10 tysięcy 
świń na potrzeby lokalnego rynku. Przecież tak nie 
jest, bo te zwierzęta w większości muszą być kon-
sumowane i sprzedawane na obszarze, na którym 
występują. Inne mogą być wywożone, ale to nie jest 
skala, o którą tutaj w państwa pytaniach chodzi. Więc 
jest to do całkowitego opanowania. Oczywiście jest 
taka praktyka, że lekarze wojewódzcy czy główny 
lekarz weterynarii nad tą całą operacją będą panowali 
w sensie możliwości wzmocnienia…

Jeżeli pan pyta, Panie Senatorze, o ustawę, która 
zmieni usytuowanie służb weterynaryjnych, która 
dokona gruntownej reformy… To jest oczywiste, że 
prace trwają. Są pewne bardzo głębokie kontrowersje 
wokół samego podejścia do takiej ustawy. Ja uważam, 
że reforma służb weterynaryjnych w Polsce powinna 
uwolnić państwową inspekcję weterynaryjną od tej 
bardzo dysfunkcyjnej struktury w obrębie procedury 
wyznaczeń. Wtedy znajdą się środki na to, żeby lekarze 
inspekcji weterynaryjnej, państwowych służb, bardzo 
godziwie zarabiali, wysoko cenili sobie takie usytu-
owanie, otaczani byli dużym prestiżem. To w ogrom-
nym stopniu wszystkie te problemy zlikwiduje.

I o to chodzi w sporze dotyczącym ustawy, bo 
każde środki przyznane, wszystkie etaty będą tyl-
ko petryfikować ten bardzo niedobry stan rzeczy. 
Z jednej strony chodzi o taką wmawianą bezradność 
instytucjonalną – bo ona jest w moim przekonaniu 
absolutnie wmawiana – a z drugiej strony o trzy-
manie się pewnych partykularnych interesów, bo, 
jak państwo doskonale wiedzą, system wyznaczeń 
bardzo dywersyfikuje, najdelikatniej mówiąc, zarobki 
weterynaryjnych braci: od 30 tysięcy do 3 tysięcy…

No więc moja odpowiedź brzmi tak: ASF nie może 
być zakładnikiem reformy – prawda? – czy powodem 
utrzymania tej sytuacji, która jest. Tak naprawdę jest to 
obrona tej sytuacji i tym samym, mówiąc już tak bardzo 
dosłownie, obrona ASF. Przecież my szukamy takich 
sytuacji, kiedy ASF przestanie być interesem. Przecież 
ta ustawa, którą w tej chwili z państwa udziałem wień-
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(senator J. Czerwiński) Ogłaszam przerwę do godziny 13.00…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: To nie ta pora, Panie 
Marszałku.)

Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.
Zapraszam państwa na otwarcie wystawy za-

tytułowanej „W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 
1924–1998”, która znajduje się na zewnątrz tuż obok 
wejścia do Senatu.

Na zewnątrz jest 13 stopni, proszę ciepło się ubrać.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00  

do godziny 13 minut 01)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Kontynuujemy rozpatrywanie punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do zadawania przedstawicielowi rzą-
du pytań związanych z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Panie Ministrze, zapraszam.
Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Już prawie zapomniałam, że miałam pytać pana 

ministra.
Rzecz dotyczy wprowadzanego obowiązku 

jednostek sektora publicznego, tj. tego, że mają 
one kupować to mięso pochodzące z, powiedzmy, 
tych sztuk ubitych z konieczności. Jak właściwie 
ministerstwo to uzasadnia? Czego się obawia, 
skoro taki obowiązek jest nakładany? Ja przy-
puszczam, że obywatele będą uważali, że jest to 
mięso gorszego gatunku i że będzie jakaś obawa… 
I co zrobić z tym mięsem, które mamy? Tak brzmi 
moje pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Dziękuję bardzo.
Ja będę prosił wszystkich państwa senatorów, 

szczególnie panią senator, żeby wszędzie, gdzie tyl-
ko można, mówić, że to mięso jest absolutnie zdrowe 
i zabezpieczone. Mówiłem już o tym chyba w ramach 
odpowiedzi na kilka pytań, mam nadzieję, że bar-
dzo… może nie tyle przekonująco, ile bardzo jed-
noznacznie – prawda? I taka była intencja, taka była 

Pierwsze dotyczy skutków. Czy nie obawia się 
pan, że jednak to poluzowanie pewnych rygorów bę-
dzie pretekstem – powiedzmy to wprost – do tego, 
żeby blokować eksport naszego mięsa, jego sprzedaż 
na rynki zewnętrzne? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy przyczyn. Ustawa matka 
jest z września 2016 r. W trakcie obrad nad ustawą 
matką proponowaliśmy tu, na tej sali, aby wybudo-
wać płot po to, żeby dziki nie przychodziły do nas ze 
wschodu. Czy uważa pan, że idea budowy płotu, jako 
jedna z metod walki z ASF, może być jeszcze wyko-
rzystana? Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to dlaczego?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Nie ma tu, 

o czym już mówiłem, Panie Senatorze, żadnego po-
luzowania. W tę ustawę są wkomponowane absolutnie 
wszystkie możliwe rygorystyczne przepisy, na czele 
– to jest motyw, który pan tutaj poruszył – z przepi-
sami unijnymi. Jest tu de facto zgoda na taką ustawę, 
jest implementacja całkowita wszystkich ograniczeń 
i wszystkich przepisów unijnych. Tak że nie ma żad-
nego poluzowania w zakresie sprzedaży tego mięsa 
jako mięsa zdrowego i bezpiecznego. Powiem więcej, 
są wszystkie możliwe wyprzedzające restrykcje.

Jeżeli zaś chodzi o płot, to, jak myślę, dyskusja 
na ten temat przeszła przez Polskę i chyba już się 
zakończyła, ale za pytanie dziękuję. Płot nie był naj-
szczęśliwszym pomysłem. Zresztą pomysł ten był 
dyskutowany, czyli wypowiadano się na ten temat 
różnie, były różne opinie. Wypowiadała się tu też 
Komisja Europejska, wypowiadali się różni specja-
liści. Zdecydowana większość opinii była taka, że 
płot nie spełni pokładanych w nim nadziei, nie bę-
dzie barierą zasadniczą. Ja głęboko podzielam ten 
pogląd. Najważniejszą barierą dla rozprzestrzeniania 
się ASF jest to, co tu państwu anonsowałem i co za 
chwilę zrobimy, kiedy ostatecznie uchwalimy ustawę, 
która wykluczy robienie na ASF interesu, wykluczy 
sytuacje, kiedy był on robiony. To jest bariera. Jeśli 
będziemy postępować konsekwentnie, jeśli zawsze 
będziemy się tą filozofią posługiwać, to – powiedzia-
łem to jasno – ASF będzie czmychał z Polski. To jest 
odpowiedź na pańskie pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
W tym momencie musimy niestety przerwać turę 

pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Wrócimy do 

tego punktu o 13.00. Chociaż jesteśmy troszeczkę 
rozczarowani, że pan cały czas mówił prozą.
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(sekretarz stanu S. Giżyński) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:

Nie mogą, bo w ten sposób będą prowadziły grę 
przeciwko sobie. To jest, jak powiedziałem, średnia 
cena rynkowa. Skoro średnia, to będzie uwzględniona 
również cena tego podmiotu, który poszarżuje i ustali 
cenę niby zaporowo niską. Prawda? Tak że to będzie 
natychmiast rzutowało na tę średnią cenę rynkową, 
z niekorzyścią dla tego szantażysty, w cudzysłowie, 
no bo będzie to cena bardzo zbliżona do tej, którą ta 
średnia rynkowa… Ze względu na taką próbę ta cena 
w dalszym ciągu będzie wychodzić korzystnie dla 
tego odbiorcy z sektora publicznego.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, przed chwilą użył pan takiego 

zwrotu „nasze zakłady przetwórcze”. Jeśliby pan 
mógł rozwinąć, co to znaczy „nasze zakłady prze-
twórcze”…

I odnośnie do tej ceny… Wiemy, że są ceny ryn-
kowe, mogą być ceny urzędowe, ale cena urzędo-
wo-rynkowa… Jak to się ma do normalnych zasad 
rynkowych, to ja nie rozumiem.

Ale chodzi mi głównie o te „nasze zakłady prze-
twórcze”. Co pan rozumiał przez pojęcie „nasze za-
kłady przetwórcze”? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Ja przepraszam, to jest oczywiście przejęzyczenie 

wynikające z tego, że liczyłem na domyślność… To 
są oczywiście polskie zakłady, już wiele razy mó-
wiłem na ten temat, sprawa jest publicznie znana… 
Chodzi oczywiście o zakłady państwowe np. w sferze 
administrowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, które będą odgrywać rolę takiego właśnie 
interwenta rynkowego, jeżeli będą potrzebne, na uży-
tek, w celu powodzenia całej operacji.

Przepraszam, było jeszcze drugie pytanie pana 
senatora…

(Senator Piotr Florek: Mówiłem o tej cenie: albo 
jest cena urzędowa, albo cena rynkowa. Tutaj takie 
domniemanie…)

To może jest takie trochę masło maślane, zawi-
nione przeze mnie, ale akurat w tym przypadku to 

materia sprawy, o której mówiłem, w odniesieniu do 
konkretnych dokumentów, do konkretnych procedur.

W tym zamyśle ustawowym jest tu oczywiście 
troska o to, żeby cała operacja się powiodła. I skoro 
uznajemy dobroczynny cel działania przeciwko ASF 
jako argument i rzetelny oręż walki, by ukrócić pewne 
praktyki i de facto ograniczyć na bardzo ważnym 
odcinku wpływy rzeczywiste ASF, to muszą być za-
stosowane wszystkie możliwe metody, które pozwolą 
na zrealizowanie w szczelny sposób celów tej ustawy. 
I to jest jedna, najważniejsza przyczyna.

Mówiłem tutaj o mechanizmie ceny, o tym, że 
jest ona w tym przypadku obligatoryjnie urzędowo-
-rynkowa, czyli nie ma tutaj możliwości jakichkol-
wiek wędrówek cenowych między 2 zł czy 1,50 zł 
czy też 2,50 zł a 5 zł, jeśli przyjmiemy to za średnią 
cenę rynkową, przynajmniej w stosunku do stanu 
na dzisiaj. Ale również musimy tutaj zapewnić od-
biór i zbyt. I jeżeli będzie taka potrzeba, to nasze 
zakłady przetwórcze będą też, jak wcześniej mó-
wiłem, niejako stały w pewnej odległości od tego 
problemu, jako ostateczna rezerwa. Niemniej jednak 
zabezpieczenie tu jest całkowicie zgodne z prawem 
i z logiką całej sytuacji. Tak że te jednostki sek-
tora publicznego, które mają potrzeby w zakresie 
kupowania świeżego mięsa wieprzowego, czyli, 
powiedzmy, stołówki wojskowe, policyjne i innego 
typu jednostki sektora publicznego, nie będą miały 
tutaj wyboru i jeżeli pojawi się oferta z takiej strefy 
i pod tymi rygorami, o których mówi ustawa, to będą 
musiały z tej oferty skorzystać. Jest to oczywiste, 
takie wybiórcze potraktowanie nie całego rynku, 
tylko pewnego segmentu, z pełną gwarancją, że 
jest to żywność, mięso całkowicie zdrowe, o czym 
już mówiłem, bezpieczne… I nie jest tak, że tutaj 
jest jakaś asekuracja w postaci wybranego sektora 
odbioru, wręcz przeciwnie, bo to jest sektor bardzo 
prestiżowy, to jest obronność, to jest wojsko, to jest 
Policja. A więc tu jest dodatkowy czynnik zwią-
zany z pewnym prestiżem i jest kwestia niezwy-
kłej staranności, inicjatywy związanej z tym, żeby 
wszystko przebiegło skutecznie i z zachowaniem 
najwyższych standardów.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeszcze ja.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Króciutko. Tutaj jest pewnego rodzaju gra ceną 

zakupu tego mięsa. Czy nie obawia się pan, że inne 
podmioty będą oferowały niższą cenę?
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(sekretarz stanu S. Giżyński) garnizonu. Jest to zasada w tym sensie bezwyjąt-
kowa, że ona bezwyjątkowo chroni interes rolnika 
w łańcuchu producenckim i, można powiedzieć, 
ostatecznego odbiorcy. W tym przypadku ostatecz-
ny odbiorca to jednostki wskazane jako jednostki 
sektora publicznego.

Pozwoli pan marszałek, że jeśli chodzi o odpowie-
dzi dotyczące statystyki –one są szczegółowe i wiążą 
się z pewną retrospektywą – to bardzo szczegółowe 
odpowiedzi zredaguję na piśmie i prześlę do pana 
marszałka.

To samo dotyczy dzików. Te odpowiedzi są 
w domyśle nie tylko adresowane do rządu, ale także 
kierowane w te miejsca, gdzie ocena, a zwłaszcza 
redagowanie opinii, ma charakter całkowicie suwe-
renny. Przecież także na tej sali państwo senatorowie 
doskonale rejestrują rozbieżność w zakresie oceny 
i skuteczności walki z pogłowiem dzików przy jed-
noczesnej całkowitej zgodzie i przy stanowisku, że 
w warunkach polskich dziki są w tej chwili podsta-
wowym wektorem. Część pytań, które tutaj padały, 
potwierdza nie tylko troskę, ale i ten fakt.

W kontekście takiej konstatacji powstaje szereg 
pytań, czasami bardzo drobiazgowych, popartych 
różnymi konkretami, odnośnie do kondycji i możli-
wości poradzenia sobie z tym problemem przez śro-
dowisko myśliwych. Są na ten temat różne zdania. 
Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski usilnie i, jak 
mniemam, z powodzeniem – mówię o deklaracjach 
i ostatnich rozmowach – dąży do tego… zakłada, że 
wzmożone, 100-procentowe wysiłki na miarę moż-
liwości środowiska polskich myśliwych wystarczą 
do efektywnego pokonania ASF na obszarze walki 
z pogłowiem dzików.

Jest to sytuacja trudna z różnych powodów. 
Epizodycznie, ale jednak dotykano tego problemu, 
który można, powiedziałbym, dramatycznie uzmy-
słowić sobie, mówiąc tak. Dziki pasą się kukurydzą 
na polach rolników. Prawda? One znakomicie się 
tam czują i wychodzą z tej kukurydzy dopiero… 
No, ona w zasadzie jest już zwiędła. Jak ta kuku-
rydza przestaje być kukurydzą, to idą do lasu. I to 
się dzieje właśnie w okresie jesienno-zimowym. 
Takie bytowanie dzików w tym okresie powoduje, 
że one mają rozrodczość zupełnie niesamowitą, 
dużo większą, niż wynika z badań naukowych. 
To dochodzi do 300% rocznie. Jest to zjawisko, 
które jest bardzo groźne, i to jest dla nas zadanie 
w kontekście tych wszystkich działań, o których 
tutaj w poprzednich pytaniach państwa senatorów 
i w odpowiedziach z troską wspominano. Panie 
Marszałku, ja dostarczę, w tym samym trybie, bar-
dzo szczegółową odpowiedź, z rozbiciem na okręgi 
itp. Tak że damy bardzo szczegółową informację 
w różnych kontekstach co do kwestii pana intere-
sujących.

oznacza jedno i to samo. To jest cena zaordynowana 
w ustawie, ale też jest to cena stuprocentowo rynko-
wa, bo średniorynkowa. Czyli oba te warunki zacho-
dzą w jednym…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja mam pytania do pana.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Proszę pytać.)
Mam kilka pytań. Po pierwsze, wymienił pan tych, 

którzy będą mieli obowiązek kupowania świń znaj-
dujących się w obrębie zapowietrzenia, ale będących 
zdrowymi sztukami. Czy to obejmuje zakłady zbio-
rowego żywienia, takie jak szpitale, szkoły, przed-
szkola? Czy one też będą musiały dokonywać tego 
typu zakupów, czy będą z tego wyłączone? Chodzi 
o to, że one podlegają przeważnie samorządom, no, 
ale nie tylko, np. instytuty medyczne nie podlegają. 
Czy będzie obowiązek dokonywania zakupów w tym 
segmencie? To jest pytanie, które jakby nawiązuje do 
poprzednich i do pana odpowiedzi.

Mam też pytania dotyczące statystyki. Jeżeli pan 
minister nie będzie w stanie teraz na nie odpowie-
dzieć, to poprosiłbym o odpowiedzi na piśmie.

Ile jest w tej chwili miejsc zapowietrzonych ASF, 
czyli ile jest ognisk tej choroby? To po pierwsze.

Po drugie, ile świń zostało zabitych i ile z tych 
świń zostało zutylizowanych? Ile z nich nie weszło 
na rynek, ale po prostu pojechało do utylizacji?

I ostatnie pytanie. Jest podnoszony problem dzi-
ków. Słyszałem, że pogłowie dzików zostało znacznie 
zmniejszone. Chciałbym się zapytać, o ile pogłowie 
dzików zostało zmniejszone w tym okresie, tzn. ile 
dzików zostało zastrzelonych. Ile jest dzików i ile 
zostało zastrzelonych? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Marszałku, pytanie pierwsze jest bardzo 

szczegółowe i dotyczy wielkiej różnicy między 
dużym odbiorcą, jakim może być stołówka czy 
zespół stołówek jakiejś jednostki wojskowej lub 
policyjnej, a np. małym przedszkolem, które ma 
prawo do samodzielnego zakupu. Ja myślę, że to 
wszystko będzie podlegało jakiejś zdroworozsąd-
kowej weryfikacji. Ufam, że tak będzie. Nie da się 
zestawić na jednej płaszczyźnie, także ustawowo, 
co jest oczywiste, przedszkola i przykładów, o któ-
rych powiedziałem, czyli np. jakiegoś wielkiego 
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rozmowach tak szybko te działania zostały podjęte. 
Mam nadzieję, że przyjmiemy tę ustawę dzisiaj bez 
poprawek, zostanie ona podpisana przez pana prezy-
denta i jak najszybciej ogłoszona, wejdzie w życie, 
gdyż w tej chwili ta choroba nadal ma miejsce, dalej 
mamy problemy. Nikt o to nie pytał, chyba nawet 
o tym nie mówił, ale koszty utylizacji są często wyż-
sze od kwoty, jaką rolnik by dostał za tę trzodę. Tak 
więc to jest wyjściem naprzeciw oszczędności wy-
datkowania środków budżetowych. Dlaczego mamy 
zdrowe świnie utylizować? Dlaczego rolnicy, któ-
rzy nawet płaczą, bo jak komuś wybijają całe stado 
w związku z tym, że jest obowiązek usunięcia zwie-
rząt… Dlaczego oni mają ponosić takie straty? Z tego 
wynika wyjście ministra w tym kierunku, żeby nie 
utylizować tych zdrowych świń, tylko przebadane, 
zdrowe świnie wywieźć do ubojni, wskazanej uboj-
ni, która zostanie określona – dzisiaj nie jest powie-
dziane, która to będzie ubojnia, to rząd musi podjąć 
działania i złożyć zamówienia, tak jak w ustawie jest 
napisane – z terenu… Podkreślam: z terenu, z którego 
nie można wywozić do innych regionów. Musi być to 
w obrębie… Bo tych produktów nie można przecież 
przewozić nie wiadomo dokąd. Dlatego wskazane 
jest bezpieczeństwo, żeby nie wywozić, nie przenosić 
tej choroby.

Do tej pory ten poprzedni przepis, który był… 
Bo dlaczego rolnicy dostawali mniejsze pieniążki, 
jak było tutaj mówione, 2 zł czy ileś tam więcej? 
Dlatego że rząd w poprzednich przepisach zobowią-
zał się do tego, że wypłaci rolnikom rekompensaty 
za utracone… Tak więc, tak jak tu pan minister po-
wiedział, żeby ukrócić tzw. możliwości spekulacji, 
kto sprzedał, kto zarobił, żeby nie dopłacać z bu-
dżetu… I Komisja Europejska nie wyraziła zgody 
na dofinansowanie. O tym się nie mówi. Komisja 
Europejska powiedziała wyraźnie, że można wypła-
cać tylko różnice w stratach rolników. Tak więc ten 
mechanizm, który wcześniej w naszych ustawach 
był zapowiadany, nie ma możliwości funkcjonowa-
nia. I Komisja Europejska mówi, że pokryte mogą 
być tylko straty. Trudno rolnikom udowodnić pewne 
straty, więc łatwiej jest zdjąć na… Czy one pójdą na 
rezerwy, czy jednostki finansów publicznych będą 
zamawiać to mięso… To jest zdrowe mięso, podkre-
ślam. Ono nigdy nie szkodziło i nie szkodzi ludziom. 
Powtarzam to, bo sam chętnie bym zjadł to mięsko, 
które jest zabezpieczone w konserwach, które wcze-
śniej zostało zdjęte i przerobione na konserwy. Bo 
pamiętacie państwo, już tu nad tym głosowaliśmy, 
ono przerabiane było na konserwy. I jakieś wywoły-
wanie takich właśnie antagonizmów pomiędzy nami, 
że konsumenci mają się czegoś bać, a te konserwy, 
które byłyby najlepsze – bo nawet w sprzedaży ta-
kich dobrych nie ma – które były wyprodukowane 
bez żadnych dodatków, bez żadnych innych rze-

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Dziękuję uprzejmie.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatora Borusewicza.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Chróścikowskiego.

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

Szanowni Państwo!
Niezmiernie mi miło, że mogę podziękować 

panu ministrowi rolnictwa za tak szybkie działanie, 
które rząd podjął. Temat jest bardzo palący i rolni-
cy oczekują jak najszybszych działań w kierunku 
uruchomienia tych mechanizmów, o których zmiana 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej mówi. To jest 
ustawa bardzo istotna dla nas. Jako przedstawiciel 
rolników, rolniczej Solidarności, powiem, że wie-
lokrotnie prowadziliśmy spotkania, rozmowy z mi-
nistrem rolnictwa o tym, jak pomóc rolnikom, tak 
żeby nie trzeba było utylizować zdrowych świń. Pan 
minister zdecydował, a rząd wyraził akceptację, że 
zdrowe świnie ze stref zagrożonych mogą być… Tak 
że nie tylko ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych, 
która daje możliwości utylizacji… Chodzi o to, żeby 
zdrowych nie utylizować – żeby zdrowe świnie, świ-
nie przebadane, ubijać. Chodzi też o to, żeby jednostki 
finansów publicznych mogły podjąć działania poprzez 
składanie zamówień. Bo bez zamówień nie będzie 
możliwości, aby to mięso gdziekolwiek sprzedać po 
określonych cenach.

Chcę zwrócić uwagę, że w tej ustawie wprowa-
dzamy zapis, który mówi, że zwalnia się z zamówień 
publicznych… To jest wyłom. Tak że państwo może 
podjąć działanie i uwzględnić średnie ceny określone 
na podstawie danych, które ma minister rolnictwa. To 
daje szansę na to, że podmioty… One wcześniej, jak 
kupowały to na rezerwy materiałowe, kupowały to po 
cenach z zamówień publicznych. Te ceny z zamówień 
publicznych są niemal zbieżne ze średnimi cenami, 
w związku z czym nie ma wielkiej różnicy w cenach 
– czy to jest kupowane w ramach zamówień publicz-
nych po cenach rynkowych, czy po cenach średnich. 
Moim zdaniem to są prawie takie same warunki, tyle 
że tu jest możliwość, powiedziałbym, zdjęcia mięsa 
z regionów zapowietrzonych. Tego rolnicy oczekiwali 
i dziękują panu ministrowi za to, że po tych naszych 
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(senator J. Chróścikowski) one zapobiegają też rozprzestrzenianiu choroby, np. 
wprowadzenie… Pamiętacie państwo, jak nie tak 
dawno zmieniliśmy ustawę, która mówiła zarówno 
o wprowadzeniu bioasekuracji na całym terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i o odszkodowaniach, 
tzw. rekompensatach za wycofanie się, jeżeli w go-
spodarstwie jest mniej niż 50 sztuk. Chodziło o to, 
żeby można było zrezygnować, jeśli gospodarstwo 
nie jest w stanie wypełnić zasad bioasekuracji. Tyle 
działań już podjęto. Ale powtarzam: choroba jest 
chorobą i temu się nie da zapobiec. Trzeba po prostu 
starać się jak najbardziej ograniczać jej rozprzestrze-
nianie. Rolnicy to czynią. A ci, którzy nie chcą tego 
czynić, mają możliwość odstąpienia… Wszystkie 
działania, które podejmujemy, również we współ-
pracy z myśliwymi… Bo mamy też wiele uwag co 
do myśliwych, chociaż myśliwi w miarę możliwości 
starają się podejmować działania. Ale okazuje się, 
że wektorem nie jest tylko dzik, wektorem może 
być też człowiek. I przykład Czechosłowacji… prze-
praszam, Czech czy przykład Belgii pokazuje, że 
wirus może być przeniesiony przez człowieka. Tak 
że dzisiaj w każdej chwili może być w inny region 
Polski też przeniesiony. Stąd naprawdę nie obwi-
niajmy tylko rolników, nie obwiniajmy tylko myśli-
wych. Ludzie też muszą przestrzegać zasad, np. nie 
powinni wchodzi do takich stref, a często do takich 
stref bezmyślnie wchodzą, często przenoszą choro-
by. Nie chciałbym używać tutaj słów, jakie czasami 
padają… Bo są obawy, czy nie jest to czasami jakaś 
złośliwość ludzi, że ludzie na złość drugiemu robią 
i przenoszą choroby. Nie chciałbym używać takich 
słów, ale mogą się zdarzyć takie przypadki, że ktoś 
może zrobić komuś na złość. Przecież choroba np. na 
Podkarpaciu w rejonie Lubaczowa nie przez dziki się 
przeniosła… Jeszcze do końca nie wiadomo, ja nie 
wiem, chyba że pan minister wie, co jest przyczyną 
przeniesienia choroby w rejon Podkarpacia. Ale nie 
przeniosły tam tej choroby dziki. W tamtym rejonie 
nie było żadnych takich przypadków, jeśli chodzi 
o przenoszenie tej choroby. Okazuje się, że ktoś ją 
przeniósł, ktoś zawinił.

Naprawdę dziękuję ministerstwu rolnictwa, że 
podejmuje tyle tak skutecznych działań, dzięki któ-
rym przez 4 lata ta choroba nie przeniosła się tak 
daleko, jak niektórzy to przewidywali. Średniorocznie 
ta choroba przenosiła się, jak spojrzymy na tereny, 
gdzie po raz pierwszy ta choroba się pojawiła, czyli 
na Gruzję, o 300 km. A u nas ta choroba przez 4 lata 
nie przeniosła się o 300 km. I oby nadal było tak, że 
nie przejdzie ona dalej na nasze zagrożone gospodar-
stwa. Bo ona nie szkodzi zdrowiu ludzi. Ta choroba 
nie ma wpływu na ludzi. Ta choroba ma tylko wpływ, 
jeśli chodzi o zwalczanie z urzędu, bo to jest jedna 
z najniebezpieczniejszych chorób zarówno dla trzody, 
jak i dla dzików. Dziękuję.

czy… Coś, co jest smakowite, co pamiętamy, daw-
ne konserwy bez konserwantów, które są dzisiaj 
przeważnie stosowane, bez dodatków innego białka 
itd., itd… Obecnie często mięsa jest tam niewiele, 
ale mamy konserwę. Ja się cieszę, że rząd podjął 
wspomnianą decyzję. To jest decyzja oczekiwana 
przez rolników. Rolnicy są zadowoleni, że to jest 
uruchomione. Wczoraj nawet na posiedzeniu komisji 
było pytanie: Panie Ministrze, a co będzie z tymi, 
którzy już kupili? No, ustawa wejdzie w życie do-
piero w momencie, kiedy ją uchwalimy. Wtedy ona 
wejdzie w życie. Tak więc było pytanie, co się stanie 
z tymi zakładami, które już kupiły, czy one będą 
miały możliwość… Tego pytania nie wyjaśniliśmy 
wczoraj na posiedzeniu komisji, ale odpowiedź była 
tylko jedna: od momentu wejścia w życie ustawy… 
Czy ustawa działa wstecz? Nie działa wstecz. Działa 
bieżąco. W związku z tym… Dlatego bardzo mocno 
nam na tym zależy, szczególnie rolnikom, którzy są 
bardzo dotknięci tą klęską.

A pytanie, kto jest winien… Rząd jest winien? 
Nie rząd jest winien. Bo ta choroba mimo wszyst-
ko rozprzestrzenia się niezależnie od nas. Proszę 
zwrócić uwagę, zaledwie tydzień temu byłem 
w Brukseli, siedzę na posiedzeniu i pada komunikat, 
że oto w Belgii jest choroba, afrykański pomór świń. 
Potwierdzili, w tym dniu, kiedy tam byłem, że mają 
sztuki, które już są zarażone afrykańskim pomorem 
świń. Czy płot tam pomógł? Przecież tam ani przez 
Niemcy nie przeszło… Oczywiście, można powie-
dzieć, że wcześniej ta choroba była w Czechach – 
o tym też już tu, na tej sali mówiliśmy – była i jest 
w tej chwili w krajach sąsiednich, jest przecież na 
Węgrzech, jest w Rumunii, która jest w ogóle nie-
kontrolowana… W Rumunii to jest tragedia, co tam 
się dzieje z tą chorobą, nikt nie jest w stanie jej 
kontrolować. W Polsce naprawdę służby, które dzia-
łają… Ja muszę złożyć z tego miejsca podziękowania 
służbom weterynaryjnym, które naprawdę czynią 
bardzo wiele. Chociaż mamy, jako rolnicy, uwagi do 
weterynarzy, żeby postępowali tutaj, jak to czasami 
nazywamy, bardziej ludzko, nie stosowali takich za-
sad, że tylko rygor, rygor, ale jednak żeby było takie 
podejście… Chociaż oni muszą wymagać. Ale tu są 
też uwagi. Niemniej jednak mimo wszystko leka-
rze weterynarii starają się, pomagają. Chcę zwrócić 
uwagę na to, że pan minister w tej trudnej sytuacji 
deklarował, że pomoże inspekcji weterynaryjnej, je-
śli chodzi o jej finansowe zasilenie. Często w trakcie 
naszych rozmów okazuje się, że lekarze weterynarii 
wysyłają z drugiego regionu Polski do stref ASF 
pomoc, że tam są przerzucani lekarze weterynarii, 
żeby pomóc rolnikom realizować zadania w tej trud-
nej sytuacji. Dlatego podjęto tyle działań. Myślę, że 
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tutaj pytałem poprzednio kolegę sprawozdawcę, czy 
istnieje jakiś zespół naukowców, którzy zostali powo-
łani do tego, aby przeprowadzić badania nad tą cho-
robą. Właściwie to tak metodą trochę czarów, trochę 
zaklinania, trochę przekonywania… Przepraszam, 
ale będę złośliwy: a to poszły 300 km, a to skoczyły 
do Brukseli… Ale to jest zupełnie bez znaczenia…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale jest faktem.)
To, że skoczyły do Brukseli, jest faktem – oczy-

wiście, że tak – tylko nie wiem, jak go interpretować. 
Oczywiście, że tak. Ale w sensie sukcesów w zatrzy-
maniu rozprzestrzeniania to nie jest żadnym dowo-
dem.

Brakuje tego elementu. Przecież mamy ogromną 
liczbę naukowców. Można powołać zespół, nawet 
wieloosobowy, który zająłby się tym, żebyśmy przy-
najmniej wiedzieli, czy to dotyczy tylko dzika, jak 
się przenosi ta choroba, jak może oddziaływać na 
człowieka – tego nie wiemy – czy wolno jeść to mięso, 
które miało być wyrzucone i spalone, a teraz znowu 
podobno będziemy pakowali w puszki… No i od tego 
momentu – a muszę powiedzieć, że bardzo lubię mie-
lonkę – będę patrzył w sklepie, czy jest znaczek, że 
to jest z takich właśnie świń wyprodukowane. Tego 
w ten sposób moim zdaniem traktować nie można.

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o myśliwych? 
Było nie tak dawno spotkanie w Baranowie z mini-
strem rolnictwa i muszę powiedzieć, że prawie że 
stoczyliśmy z nim wojnę – to chyba chodzi o pana 
szefa – ponieważ usłyszeliśmy coś takiego, że trzeba 
zorganizować jakieś grupy złożone ze strażników 
leśnych, z kogoś jeszcze, wyposażyć w znakomitą 
broń i postawić im zadanie wystrzelania wszystkich 
dzików. No, życzę powodzenia. Jako myśliwy wiem, 
że jest to zadanie niewykonalne.

Myśliwi mówili już znacznie wcześniej o tym, 
żeby zmniejszyć pogłowie i przyjrzeć się, co się dzie-
je. Oczywiście decyzje były odwrotne, było wstrzy-
mywanie odstrzałów dzika. Przypomnijmy sobie, 
rok, 2 lata temu ograniczano odstrzał dzika. Byliśmy 
niesamowicie zdziwieni, nie rozumieliśmy tego, bo 
każdy wie – i tu właśnie mamy pełne potwierdzenie 
– że dziki, jak to się mówi w języku fachowym, ło-
wieckim, rzucają małe 2 razy w roku. Tego się kiedyś 
nie obserwowało. Tak jest z uwagi na lekkie zimy, 
z uwagi na dużą ilość pokarmu, jaką dostają dziki. 
Przykładem może być ten rok. Ktokolwiek wybie-
rze się do lasu, a nawet do parku na spacer… Proszę 
zauważyć, takiej ilości żołędzi, które są niemal pod-
stawowym pokarmem, takim treściwym pokarmem 
dla dzików, nikt nie odnotowywał. Stąd taki szybki 
przyrost ich liczebności. A jeżeli zwierzyna dziko 
żyjąca przekracza pewną barierę ilościową – trudno 
określić, jaka to jest bariera – to mogą się pojawić zja-
wiska, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, bo nie 
obserwowaliśmy ich w przypadku małych populacji. 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Józef Zając.
Panie Senatorze, ale pana pobyt i koincydencja 

pana pobytu z wystąpieniem ASF w Belgii była zu-
pełnie przypadkowa?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Przypadkowa.)
Bo pan tak to powiedział, jakby to miało jakiś 

związek.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przywiózł… 

Zawiózł to.)
Ja to mówię na wszelki wypadek.
Panie Senatorze, proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Chróścikowski: Badania już się 

potwierdziły.)
Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Panie Ministrze! Panie Marszałku!
Chciałbym zabrać głos w tej sprawie, stojąc po 

stronie myśliwych, tzn. nie biorąc strony myśliwych, 
tylko jako myśliwy, wieloletni myśliwy.

Pierwsza rzecz jest taka. Otóż nie po raz pierw-
szy przechodzimy tego rodzaju epidemię w Polsce. 
W przeciągu ostatnich 40–50 lat, jak pamiętam, jest 
to druga epidemia… Jeżeli można nazwać to epi-
demią. Myślę, że pan minister tutaj skoryguje, czy 
jest to właściwie użyta nazwa. Pierwsza tego rodzaju 
choroba, która podobnie przebiegała, miała miejsce 
w latach osiemdziesiątych. Apele myśliwych o to, 
żeby podejmować jakieś działania – jakiekolwiek – 
spotkały się z milczeniem. A była to choroba wśród 
zajęcy. Mieliśmy kiedyś ogromne pogłowie zająca. 
Gdziekolwiek się jechało wśród pól, w którąkol-
wiek stronę się spojrzało, ten zajączek był. I on był 
czymś takim, co nadawało kolorytu naszemu krajowi. 
Przyjeżdżali myśliwi z innych krajów, żeby polować. 
Niestety działań nie podjęto. Zając prawie że znikł. 
Teraz dopiero trochę się odradza. (Wesołość na sali)

Rozumiem tutaj element humorystyczny.
Ale wcale nie jest tak, jak to się często słyszy, gdy 

przyjdzie jakaś tam choroba, jakaś epidemia. „A, 
niech zwierzyna sobie sama poradzi. Popatrzymy. 
Przecież to dzika zwierzyna. Zawsze była, jest i bę-
dzie”. Myślę, że tak w przyrodzie nie jest, że wielu 
gatunków świat na przestrzeni tysięcy lat się pozbył, 
być może właśnie w taki sposób, kiedy nie dyspono-
wano narzędziami do walki z tego typu chorobami. 
Nawet pewnie nikt nie pomyślał, żeby walczyć z ta-
kimi chorobami jak ta tutaj. A ta właśnie choroba jest 
już drugą, którą obserwuję.

Co bardzo niepokoi w tym wszystkim? Bardzo 
nieprofesjonalne podejście do sprawy tej choroby. Ja 
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(senator J. Zając) się nie znają, całkiem dobrze to wszystko szło. Aż 
w którymś momencie pojawili się tacy, którzy kom-
pletnie nie mają pojęcia o hodowli zwierzyny z wy-
jątkiem hodowli w domu kotka albo małego pieska. 
Zrobiono tu porządną rozróbę, po czym uchwalili-
śmy taką właśnie ustawę. To jest coś, co było bardzo 
bulwersujące.

Jedną z instytucji, którą wskazałbym dzisiaj jako 
najbardziej upoważnioną do tego, aby rozpocząć 
działania związane z tą chorobą, jest Polski Związek 
Łowiecki, Zarząd Główny Polskiego Związku 
Łowieckiego. Trzeba mu tylko pozwolić działać, jest 
nowy zarząd, ma szansę pokazać się, są to fachowcy.

Na koniec, jeśli pan marszałek pozwoli, chciał-
bym tylko zapytać z racji innej profesji, jako mate-
matyk: co to znaczy, że dzik jest wektorem? Pytam, 
bo dwukrotnie to usłyszałem i nie mogę zrozumieć 
tego pojęcia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan minister będzie mógł się ustosunkować do 

pana pytania, ale teraz akurat nie jest czas pytań. 
Panie Ministrze, będzie pan mógł ustosunkować się 
do głosu w dyskusji i do propozycji legislacyjnych, 
jeżeli takie będą złożone.

Panie Ministrze, Wysoka Izbo, ja nie mogę zgo-
dzić się z takim zasadniczym przekazem, który 
usłyszałem od senatora Prawa i Sprawiedliwości, 
przewodniczącego komisji rolnictwa, że reakcja mi-
nisterstwa była szybka i właściwa. Ja się z tym nie 
zgadzam. Kiedy przejmowaliście władzę, były 3 
ogniska, a teraz, jak słyszałem, jest ponad 110, sto 
kilkanaście ognisk tej choroby. Poprzedni minister, 
minister Jurgiel, kiedy jeszcze nie był ministrem, 
raczej nie wskazywał, że trzeba likwidować pogło-
wie tam, gdzie jest ognisko zakażenia. Była raczej 
taka tendencja, że władze chcą robić na złość rol-
nikom i wybijają im świnie. A trzeba było wtedy, 
kiedy było kilka czy kilkanaście ognisk, działać 
radykalnie. Wtedy trzeba było wybijać te świnie, 
a nie czekać, aż to się zmieni, aż się samo ograniczy. 
W międzyczasie były różne pomysły. A to wojsko 
miało ustrzelić dziki, w różny sposób, dodatkową 
amunicją, jak rozumiem, z broni wojskowej, myśli-
wi wojskowi… No, dobrze… Ale to oczywiście nie 
wyszło. Potem była propozycja postawienia płotu 
na granicy, ale padła w sytuacji, kiedy ten problem 
się rozpowszechnił i były różne ogniska, które już 
szły w kierunku Wisły. Ja bym rozumiał ten płot, 
ale na linii Wisły. Wtedy by można było ochronić 
zachodnią część Polski, zostawiając na pastwę losu 
wschodnią, i to tak by zostało odczytane. Ale pro-
pozycja płotu na granicy w sytuacji, kiedy było już 
kilkadziesiąt ognisk w Polsce, oczywiście była bez-

To jest być może jednym z powodów tego, że dziki 
coraz bardziej migrują, tego, że mówi się, że gdzieś 
tam nie można było przejść przez jakiś teren. Trzoda 
dzików, wataha dzików potrafi zrobić kilkanaście ki-
lometrów w ciągu jednej nocy. Tak że na tym opierać 
się nie można.

No i ostatnie słowa z tego spotkania w Baranowie. 
Byliśmy tam w zasadzie we dwóch, poseł Olszówka 
był jeszcze na tym spotkaniu. No, stoczyliśmy z pa-
nem ministrem prawie że wojnę o podejmowanie dzia-
łań tego typu, że wyśle się tam jakieś kompanie karne 
do wystrzelania dzików. No, tego robić nie można, 
naprawdę, i nie ma takiej potrzeby. Trzeba podjąć 
profesjonalne działania. Są epidemiolodzy, są inni 
specjaliści od chorób, które się pojawiają, bo tu jest 
jakaś nowa choroba, są ludzie, którzy powinny nam 
powiedzieć, co to jest, jak groźna jest ta choroba, dla 
kogo ona jest groźna, jak się rozwija, w jakich wa-
runkach. Tego nie ma, za to jest zaklinanie choroby. 
No, gdzieś się zbiorą, przepraszam, że tak powiem, 
w kolejce 2–3 panie i one orzekną, jak to jest z ASF. 
Tak nie można, naprawdę. Tu wymaga się profesjo-
nalizmu.

Rzecz następna: płot. No, to jest już komediowa 
sprawa. Wiem o takiej sytuacji – co prawda nie byłem 
obecny przy zdarzeniu – że wataha dzików rozpędzo-
na w ucieczce przeszła przez metalowe ogrodzenie. 
Ci, którzy to widzieli, mówili, że to wszystko pękało, 
jakby było zrobione z jakichś sznureczków czy czegoś 
w tym rodzaju. To nie ma żadnego znaczenia. Poza 
tym dzik potrafi głęboko kopać, potrafi się podko-
pać. Dlatego też płoty to według mnie wyraz takiej, 
przepraszam, inteligenckiej naiwności, wydaje się, że 
zbudujemy płoty i wszystko będzie dobrze.

No i dwie sprawy, które tu się nam zeszły. Nie tak 
dawno, bo było to chyba w czerwcu, pracowaliśmy 
nad ustawą, nową ustawą o prawie łowieckim. Myślę, 
że wiele pomysłów, takich niemal z przedszkola, które 
uchwaliliśmy pod wpływem propagandy tych, którzy 
chronili dziki, tych, którzy gdzieś tam w Szczecinie, 
gdzie one żyją w parkach, w ogródkach, chcą je chro-
nić… Z tego wyszło tylko tyle, że był to element prze-
konujący do uchwalenia takiej troszeczkę potiesznej 
ustawy. Myślę, że dobrze, że dzisiaj już padł taki głos, 
że nad tą ustawą naprawdę musimy się zastanowić. 
Jeżeli ktoś nie wierzy myśliwym, nie wierzy w ich 
profesjonalną znajomość środowiska dzikiej zwierzy-
ny, to można zaprosić profesjonalistów, fachowców, 
profesorów, którzy tym się zajmują, po to, żebyśmy 
się dowiedzieli, jak to naprawdę jest, jak należy chro-
nić… ile należy wystrzelać tej zwierzyny, żeby to 
wszystko miało ręce i nogi.

Do niedawna, kiedy polskie łowiectwo funkcjo-
nowało jeszcze bez nacisków tych, którzy na tym 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) sposobność do wielu rozmów. Pewnie i państwo, 
i ja z rolnikami o ASF też rozmawialiśmy. Ja jestem 
z Wielkopolski, która wyróżnia się tym, że jest tam 
masa hodowli trzody chlewnej. I wszyscy patrzą, 
kierując wzrok na wschód, czy ta zaraza, która jest 
już bardzo blisko granic regionu, nie wtargnie także 
do Wielkopolski. Prawdę mówiąc, ta obawa nie bie-
rze się znikąd, tylko właśnie z progresji tej choroby. 
Wydawałoby się, że Senat, przystępując do noweli-
zacji ustawy, będzie się starał zaproponować jakieś 
działania, które będą ograniczały rozprzestrzenianie 
się tej choroby. Ta ustawa tego nie zawiera. Ta ustawa 
ma przynieść poprawę sytuacji rolników, którzy są 
dotknięci tym problemem. Oczywiście daleki jestem 
od lekceważenia strat, jakie oni ponoszą, i w ogóle 
tego dramatu, bo to jest dramat, choć dotyczy zwie-
rząt, bardzo ludzki, on często dotyczy wieloletniego 
dorobku, który staje się zagrożony. Przy tych cenach, 
które były, to była tragedia. Oczywiście pan marsza-
łek ma rację… To nie jest tak, że w porę… Te działa-
nia, niektóre obśmiewane tu chwilę temu, zupełnie 
nietrafione, były podejmowane za późno. Ja sobie 
zdaję sprawę z tego, że nie znamy dobrze pochodzenia 
tej choroby, nie bardzo rozumiemy, jak ona jest prze-
noszona, stąd trudność w ustaleniu, jak z nią walczyć, 
i stąd podejmowane były takie radykalne działania. 
To, co mnie dziwi, to jest to że z tej mównicy padało, 
że tak, trzeba wybijać stada, nie ma innej rady, jeśli 
chcemy, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, 
a dzisiaj na tej sali panuje jakaś inna optyka, teraz 
już tak nie trzeba, teraz wystarczy przebadać mięso 
i można je skierować do spożycia. Najlepiej jeszcze 
namawiać… Niektórzy nas namawiają, żebyśmy my 
namawiali do spożywania takiego mięsa. A mnie 
w tym wszystkim brakuje zapewnienia, że my to, co 
jest, wzmocnimy i że robimy coś więcej, coś bardziej 
skutecznego, ale nie w zakresie finansowania pomocy 
rolnikom, których trzodę dotknęła ta choroba, tylko 
ochrony pozostałych. I dlatego ja przyjmuję tę ustawę 
z niepokojem. Troszkę uspokaja to, że to ma się dziać 
w najbliższym okręgu, że tam ma być przerobione… 
To dobrze, bo pamiętamy tutaj dyskusję i noweliza-
cję związane z tym, że na samym początku te sztu-
ki wożono do utylizacji przez pół Polski. Ale to nie 
uspokaja do końca.

Druga kwestia to oczywiście sprawa weterynarii 
i weterynarzy, kilkukrotnie tutaj podnoszona. Tu też 
brakuje jasnej deklaracji pana ministra co do tego, 
w jakim czasie, jakimi środkami, jak szybko postara-
cie się państwo poprawić tę sytuację. To jest szerszy 
problem. Obecnie poza sektorem rolniczym wete-
rynarze zarabiają dużo i coraz więcej, więc trzeba 
mieć konkurencyjną ofertę dla tych, których chcemy 
utrzymać, którzy są niezbędni dla bezpieczeństwa 
żywieniowego. Tutaj, Panie Ministrze, potrzebne są 
konkretne deklaracje, a nie ogólniki. Może pan, od-

sensowna, a powiem, że nawet nie tyle bezsensowna, 
ile głupia.

Po 3 latach rządów obudziliście się. Rekompensata 
w wysokości 2 zł za kilogram itd.… Ja byłem na pół-
nocnej Lubelszczyźnie, w okolicach Włodawy, i tam 
faktycznie jest tragedia. Rozumiem, że przed wybo-
rami rząd musiał zareagować. Ale przecież rozmawia-
liśmy na temat tej ustawy w 2016 r. i wtedy nikt nie 
proponował tego typu rozwiązań, które dzisiaj są pro-
ponowane. Czy one będą skuteczne? Ja się obawiam, 
że nie będą w sytuacji, gdy faktycznie nie ma badań, 
oceny, jak ta choroba przebiega, jak można jej zaradzić, 
nie ma badań naukowych. Brakuje mi na tym posie-
dzeniu głównego lekarza weterynarii, bo chciałbym 
mu zadać parę pytań, dokładnych pytań, jak ta choroba 
przebiega, jak wygląda przenoszenie tej choroby. Bo 
jest pytanie, czy ją przenosi tylko dzik, tylko człowiek, 
czy również, załóżmy, ptactwo, które przecież migruje. 
Czy przenosi, czy nie? To jest poważna kwestia.

I na sam koniec. Oprócz częściowego skupu, który 
częściowo da ulgę… No ale on zwiększa i zwiększy 
niepokój przed tą chorobą ludzi, którzy są w miastach, 
którzy w ogóle będą spożywali mięso wieprzowe. 
Niepokój jest związany z tym, że pan nie powiedział, 
jakie pieniądze rząd wyłoży na wzmocnienie wete-
rynarii, na wzmocnienie lekarzy weterynarii w te-
renie. Przecież, żeby przebadać… A teraz według 
pana będą badane wszystkie sztuki, nie będzie tak 
jak dotychczas, że jak jest chory świniak, to wybija 
się całe stado, bo nie ma czasu na badania. Teraz mają 
być badane wszystkie sztuki. W jaki sposób to zrobić 
przy tej obsadzie, tej liczbie weterynarzy? Nie pro-
ponujecie zabezpieczenia, w związku z czym może 
być podejrzenie, że ta ustawa to będzie tylko taki 
papierowy blankiet. I to jest problem, który wyłania 
się z tej ustawy.

I już zupełnie na koniec. W regionach zakażonych 
tą chorobą – nie wiem, kiedy będzie można hodować 
tam świnie czy wracać do hodowli świń – powinniście 
zaproponować rolnikom inne możliwości. Skoro tam 
nie można hodować świń, to może można hodować 
bydło opasowe. Ja tego typu działań nie widzę. Tak 
więc nie tylko trzeba dać rolnikom rekompensaty, ale 
trzeba im dać alternatywę, która da im możliwość 
utrzymania. Na tym kończę.

Proszę pana senatora Mieczysława Augustyna 
o zabranie głosu.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Pewnie wszyscy końcówkę lata spędziliśmy wśród 

rolników, a uroczystości dożynkowe to oczywiście 
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(senator M. Augustyn) może przeżyć dłużej, bo żyje do pół roku. Taką in-
formację dostałem od lekarzy weterynarii.

Gdybyśmy zastosowali się do raportu Najwyższej 
Izby Kontroli z tego roku, z 8 stycznia tego roku, 
to, jak myślę, byłaby szansa na to, żeby ten wirus 
powoli się z Polski wynosił. I tak się dzieje , bo te 
zagrożenia się nie rozwijają, nie mamy więcej za-
grożeń. Doszliśmy do poziomu bodajże 112 ognisk 
i ta choroba jakby stanęła. Dlatego cieszy nas to, że 
słyszymy sygnały również zewnętrzne – bo w kraju 
nie zawsze to można usłyszeć i taką informację uzy-
skać – że staramy się skutecznie walczyć z chorobą. 

Oczywiście w związku z tą sytuacją padają róż-
nego rodzaju argumenty, że np. trzeba grodzić gra-
nicę, że trzeba wszystkie dziki wybić, bo to dzik jest 
praktycznie nosicielem choroby. Szanowni Państwo, 
my, w Polsce, nie jesteśmy sami. Gdyby nasi sąsiedzi 
– Ukraina, Białoruś, Czechy, Rumunia – podjęli takie 
same radykalne działania, jakie my byśmy podjęli, to 
pewnie tej choroby by u nas nie było. 

Do Hiszpanii, dzisiaj jest to już udowodnione, 
50 lat temu przyleciał wirus samolotem z Afryki. Tak, 
to miało miejsce. Hiszpanie walczyli kilkadziesiąt 
lat z tą chorobą i udało się im skutecznie oczyścić 
z niej kraj. Jestem przekonany, że kiedy wzrośnie 
świadomość społeczna parlamentarzystów, ludzi, któ-
rzy żyją na tych terenach zagrożonych, ale również 
przeciętnego Polaka… Taka informacja powinna się 
pojawiać w telewizji, w mediach, w szkołach powinny 
być prowadzone lekcje instruktażowe, na których mó-
wiłoby się o biologii, o zagrożeniach, które ta choroba 
ze sobą niesie i jak praktycznie się przenosi. Wtedy 
byłaby szansa na to, żebyśmy z tą chorobą mogli sku-
tecznie walczyć. Jednak dodawanie elementu sensacji, 
wywoływanie poczucia zagrożenia, różnych emocji, 
straszenie na nic się nie przyda.

Pamiętam, że 4 lata temu były podejmowane dzia-
łania, za którymi stał poprzedni rząd, w tym celu, 
aby walczyć z tą chorobą. Pamiętam szok, pamiętam 
emocje, które towarzyszyły tym działaniom na po-
siedzeniu senackiej komisji rolnictwa; miałem okazję 
w tym uczestniczyć. Nie wiedziano, co z tą sytuacją 
zrobić. Planowano zutylizować 160 tysięcy sztuk 
świń, kolejne 120 tysięcy sztuk czekało, przyrastało, 
i nie wiedziano, co z tym zrobić. Chciano zutylizować 
160 tysięcy sztuk – zdrowych. 

My dzisiaj mówimy o jednym, kiedy emocje opa-
dają, mówimy o jednym – o tym, że należy te sztuki 
zagospodarować, bo to nie są sztuki zarażone ASF. 
To nie są sztuki chore, to są sztuki zdrowe, tylko ho-
dowane na terenie, gdzie wystąpił wirus ASF. To są 
zupełnie 2 różne rzeczy. I kiedy w gazetach czytamy, 
że żywimy żołnierzy konserwami ze świń zarażonych 
ASF, to nic dramatyczniejszego nie może już być. 
To jest straszenie narodu, straszenie ludzi, wywo-
ływanie niepokojów społecznych. I dlatego proszę 

nosząc się do naszych wypowiedzi, uzupełni jeszcze 
swoją. W każdym razie to duży problem i też nie jest 
przy tej okazji ruszany i załatwiany, a przebadanie 
dużej liczby sztuk w krótszym czasie… Pan minister 
mówi, że to się nie będzie działo z dnia na dzień, ale 
też nie pokazuje liczb dotyczących tego, o ile więcej 
będzie badań, jak to będzie wyglądało, nie pokazuje 
jakichś symulacji w tym zakresie. Więc troszkę idzie-
my tutaj głową do przodu…

I na koniec chciałbym powiedzieć tak… Pan mi-
nister mówi – wierzę, że tak jest – że nieźle sobie 
radzimy, że inni gorzej sobie radzili, że nas chwalą, 
że gotowi są nas nagradzać za takie postępowanie. 
I co? I właśnie dlatego luzujemy ten system? I wła-
śnie dlatego go zmieniamy? Przecież to jest zupełnie 
nielogiczne.

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

Pupę.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Panowie Ministrowie!
Występuję, bo chciałbym zwrócić uwagę na szer-

szy problem, a mianowicie na to, że ta ustawa i ten 
materiał ustawy dotyczą bardzo prostej kwestii – 
wreszcie rolnik z terenów zagrożonych, z terenów 
z ograniczeniami będzie mógł sprzedawać po cenach 
rynkowych trzodę chlewną. I o to chodzi. 

Jeżeli ktoś z tej mównicy wypowiada się w ten 
sposób, że to jest mięso zarażone, że to mięso jest 
chore, że to mięso jest praktycznie z chorych sztuk, 
to jest niesamowicie złośliwy. To jest albo ignorancja, 
albo wyjątkowa złośliwość, albo celowe działanie na 
szkodę rolników.

Ja protestuję przeciwko takiemu zachowaniu 
i proszę panów ministrów, i apeluję o to, aby podjąć 
wysiłek informacyjny. W mojej ocenie jest za mało 
informacji, Panowie Ministrowie, na temat biologii 
ASF, afrykańskiego pomoru świń. Ja proszę was o to, 
a chyba słuchacie też tych wypowiedzi i pytań, które 
padały… I z tych pytań, które tutaj padały, wyraźnie 
wynika, że nawet parlamentarzyści nie są zorien-
towani, jak wygląda i na czym polega afrykański 
pomór świń. Biologia ASF jest znana, jest opisana. 
Wszyscy wiemy, jak zaraża, jak postępuje, jak się 
roznosi, i wiemy o tym, że wirus żyje 21 dni w środo-
wisku. Po 21 dniach umiera. Jeżeli nie ma zagrożenia 
na danym terenie, to praktycznie należy uznać teren 
za czysty i wolny od tego wirusa. W szpiku kostnym 
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(senator Z. Pupa) kwidowano chorobę w ciągu prawie 30 lat, ale tam nie 
ma drobnych gospodarstw, tam są tylko wielkie farmy. 
My mamy tradycyjne gospodarstwa rolne i chcemy 
je uchronić. Chodzi o to, żeby nie zlikwidować tych 
drobnych gospodarstw, które hodują tradycyjnie. To 
tam hodowano najlepsze mięso, a nie w tak ogromnych 
fermach, jakie są w Hiszpanii. I stąd nasze działania 
zmierzają do tego, żeby rolników przygotowywać. 
Proszę wierzyć, że nam, rolnikom, zależy na tym, żeby-
śmy mogli hodować trzodę i żeby zwalczać tę chorobę. 
I wszyscy powinniśmy sobie wzajemnie pomagać, tak 
jak powiedział pan senator Pupa, ponad podziałami. 
Nie róbmy podziałów w zwalczaniu czegoś, bo do tego 
po prostu wszyscy jesteśmy zobowiązani. W terenie nie 
ma podziałów wg tego, czy dany rolnik jest z PSL, czy 
jest z PiS, czy z Platformy, czy z jakiejś innej organiza-
cji. Wszyscy razem chcą funkcjonować, żyć i hodować 
to, co dla nas od wieków było najlepsze, czyli trzodę. 
Stąd apeluję również: nie róbmy podziałów co do tych 
wszystkich rzeczy, które nie muszą być robione, bo 
ta choroba nie jest sprawą polityczną. Ta choroba jest 
chorobą, którą wszyscy musimy zwalczać. I o to apeluję 
z tego miejsca.

Trudno się odnosić do wszystkich wypowiedzi, 
ale panu, Panie Senatorze Zając, powiem tak: napraw-
dę nawet w naszym województwie, w województwie 
lubelskim, jest przy wojewodzie specjalny zespół do 
zwalczania tej choroby, tam tą sprawą zajmuje się wi-
cewojewoda i jest wielu ludzi w to zaangażowanych, są 
tam lekarze i inni… Tak że nie jest tak, że nikt nad tym 
nie pracuje. Wszyscy nad tym pracujemy i pracujmy 
dalej, żebyśmy my, rolnicy, mogli dalej prowadzić ho-
dowlę. A wszystkie uwagi, które zgłaszają nasi rolnicy, 
którzy protestują… Tylko jedno tu przypomnę: ten fil-
mik, który chodził w internecie 4 lata temu, na którym 
kobieta z motyką broniła świni, nie chciała pozwolić na 
jej zabicie. Ten filmik krążył wszędzie. I to po prostu 
była zgroza. Nie wyobrażam sobie teraz takich scen, 
jakie były wtedy. Stąd te działania, o które my, jako 
rolnicy, na każdym kroku wnosimy do ministerstwa 
rolnictwa, i starania, by uwzględniano uwagi, które my 
zgłaszamy jako rolnicy. To idzie do przodu i oby dalej 
tak szło. A choroba jest i trzeba z nią walczyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 
Izbo!

Problem rzeczywiście jest. Ja swego czasu zwraca-
łem się do ministra rolnictwa z oświadczeniem, z inter-

tutaj szanownych państwa, abyśmy powściągnęli się 
trochę, abyśmy zachowali pewien umiar i podjęli takie 
działania, które będą rzeczywiście służyły polskiej 
gospodarce i polskiemu rolnikowi. W przeciwnym 
razie będziemy wprowadzali chaos, zamęt, zamiast 
prowadzić, bez względu na opcję polityczną, do roz-
wiązania sytuacji. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Chróścikowski. Po raz drugi, 

a więc 5 minut.

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

Szanowni Państwo!
Powiem tak. Miałem już nie zabierać głosu, ale chcę 

tu jeszcze raz powiedzieć koledze senatorowi Zającowi, 
że wielu z nas, rolników brało udział w wielu dysku-
sjach, bo to nas dotyka, najbardziej dotyka to rolników. 
Wielokrotnie organizowałem konferencje, spotkania. 
Ostatnio, kiedy na moim terenie Zamojszczyzny po-
jawiła się strefa żółta, ściągałem głównego lekarza 
weterynarii, ściągałem tam również przedstawicieli 
instytutu weterynarii w Puławach. I ci ludzie jako 
fachowcy, najlepsi fachowcy, można powiedzieć, bo 
chodzi tu o nasz instytut w Puławach, który się tym 
zajmuje i który ma bezpieczeństwo… Ma on gwaran-
cję Unii Europejskiej jako instytut, który jest jednym 
z najlepszych instytutów w Europie, ma uprawnienia 
do prowadzenia badań, a wielu fachowców w tym in-
stytucie zajmuje się tą chorobą. Chcę zwrócić uwa-
gę, że instytut w Puławach pracuje nad szczepionką. 
Amerykanie już od kilku lat nad tym pracują i nie mogą 
tego zrobić. W pewnych działaniach są już na takim 
etapie, że są bliscy, jak twierdzą, tego, że może im się 
uda opracować szczepionkę służącą do zwalczania 
tego wirusa. Ale to już trwa od kilku lat i nikomu do 
tej pory się nie udało. W związku z tym, gdyby udało 
się stworzyć szczepionkę, to mielibyśmy możliwości 
szczepienia przeciwko temu wirusowi. Takiej możli-
wości świat jeszcze nie ma. I stąd, Panie Senatorze, 
rozumiem, że to nie jest tak… Może pan nie był w tym 
zorientowany, może pan w tym nie uczestniczył, ale 
my, rolnicy, wielokrotnie i w ministerstwie, i w in-
stytucie w Puławach… Wszędzie, gdzie to możliwe, 
robimy szkolenia z rolnikami, szczególnie w rejonie, 
gdzie występuje zagrożenie ASF, w strefach żółtych 
czy w ich okolicy, żeby przygotowywać rolników do 
bioasekuracji, bo nie ma już innej możliwości, jak tylko 
przygotować się do tego. Nie chciałbym, żeby doszło 
do takiej sytuacji jak w Hiszpanii. W Hiszpanii zli-
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(senator J.M. Jackowski) sy naszego rolnictwa, naszych producentów, bo dla 
gospodarstw czy właściwie przedsiębiorstw rolni-
czych, kiedy jest to większa produkcja, pojawienie się 
takiego zagrożenia to jest w pewnym sensie wyrok, 
przynajmniej ekonomiczny, bo przez długie lata bę-
dzie to przynosić określone skutki.

Dlatego apelowałbym w tej Izbie, żebyśmy nie 
podejmowali prób wykorzystywania tej sytuacji 
do osiągnięcia jakichś efektów politycznych, tylko 
wspierali rząd na arenie międzynarodowej. Myślę 
tutaj głównie o ministerstwie rolnictwa, ale też 
o całym rządzie. Chodzi o to, żeby w sposób wła-
ściwy stawiać sprawę na agendzie unijnej. Jesteśmy 
w Unii, jesteśmy, że tak powiem, we wspólnej po-
lityce rolnej, podlegamy określonym regulacjom, 
ale zawsze musimy pamiętać o tym, że nie jest to 
szlachetne stowarzyszenie filantropów, którzy za-
stanawiają się, komu by jeszcze pomóc. Jest to rów-
nież twarda ekonomiczna gra interesów. A interesem 
producentów z innych państw jest to, aby w Polsce 
były jak największe ogniska ASF. Jest tak z bardzo 
prostej przyczyny: oni mają wtedy większe korzy-
ści ze swojej produkcji. Chciałbym, żebyśmy o tych 
elementarnych zasadach ekonomii w naszej debacie 
nie zapominali. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Senatorze!
Tylko jedno zdanie.
Popędził pan szybciej niż dziki z Białorusi. Tego 

rodzaju sugestie wypowiadane przez poważnego 
senatora, który zdaje się nam wmawiać, że jakieś 
wrogie siły zaszczepiły nam ASF, żeby osłabić naszą 
konkurencyjność, są naprawdę… Jak to najłagodniej 
powiedzieć?

(Senator Leszek Czarnobaj: Prawdziwe.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie do koń-

ca…)
Niesprawdzone. Chcę panu powiedzieć, że ta cho-

roba wędruje. W krajach, o których pan mówił, jeśli 
dobrze pamiętam z literatury, ona już kiedyś była. 
I wtedy pewnie ktoś wyszedł tam na mównicę i rów-
nie przekonująco i mądrze jak pan senator mówił, że 
to wszystko zrobiła pewnie Polska, żeby zniszczyć 
cudze rolnictwo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jackowski po raz drugi.

pelacją senatorską, w sprawie ognisk ASF również na 
Mazowszu – bo jestem senatorem z okręgu, z subregio-
nu ciechanowskiego. I chciałbym powiedzieć, że oczy-
wiście każdy z nas tutaj, w tej Izbie, ma na terenie swoich 
okręgów wyborczych… No, może poza koleżankami 
i kolegami, którzy reprezentują wielkie aglomeracje 
miejskie, gdzie gospodarstw rolnych już praktycznie nie 
ma. Ale zdecydowana większość senatorów, niemal każ-
dy z nas, ma na swoim terenie rolników, w tym również 
producentów trzody chlewnej. I z racji tego nie możemy 
być obojętni wobec problemu, który jest podnoszony na 
naszych dyżurach, podczas spotkań. Tu w toku dysku-
sji padło stwierdzenie, że od końca sierpnia… Tak, od 
końca sierpnia jeździmy, jesteśmy obecni na dożynkach, 
na świętach plonu, na różnych wydarzeniach ważnych 
dla środowiska rolniczego.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedno. W klasy-
ce ekonomii jest znany pewien przykład. Otóż gdy 
w XVI w. Hiszpania miała największą flotę i kró-
lowała na morzach, to wtedy królestwo angielskie, 
ówczesna Wielka Brytania, głosiło tezę, że trzeba 
uprawiać protekcjonizm, czyli chronić własny rynek 
przed napływem taniego zboża z Europy. Ale kiedy 
w XVII w. Anglia zaczęła królować na morzach, to 
wtedy powiedziała: jesteśmy za wolnym rynkiem, 
tzn. żadnych barier celnych, handlujmy, niech wolny 
rynek rozstrzygnie o tych sprawach. I to jest, Wysoka 
Izbo, klasyka ekonomii, to pasuje do każdej branży, 
do każdej sytuacji, również do współczesnej polityki 
międzynarodowej.

Tu chciałbym zwrócić uwagę, że problem ASF to 
jest… Bo pan senator Chróścikowski mówił: niech to 
nie będzie polityka. W ujęciu wewnętrznym, w kraju 
– tak, jak najbardziej. Ale trzeba też zwrócić uwagę 
na to, że jest to także element i politycznej, i ekono-
micznej rywalizacji w ramach Unii Europejskiej. Nie 
jest przypadkiem, że u żadnego z 3 największych 
producentów trzody chlewnej w Europie – chociaż 
jeden z nich akurat jest blisko naszych granic, a nawet 
bezpośrednio graniczy z nami…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Belgia już ma.)
Słucham?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Belgia już ma.)
Ale Belgia nie jest w tej trójce, Panie Senatorze. 

Jeżeli chodzi o największych producentów w Europie, 
to, o ile wiem, są to Niemcy, Dania i Hiszpania. I te 
3 kraje miałem na myśli, wypowiadając to zdanie. 
Belgia też… Ja nie kwestionuję belgijskiego poten-
cjału. Ja mówiłem o 3 największych producentach. 
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że tam to zjawisko 
nie występuje. Żyjemy w takich właśnie ciekawych 
czasach.

Uważam, że wszyscy parlamentarzyści powinni 
w tej sprawie występować wspólnie i chronić intere-
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żonych sztuk jest po przerobieniu zdatne do spożycia, 
że może być w puszkach itd. Dyskutowaliśmy zresztą 
na ten temat w czasie prac nad poprzednią ustawą, 
w 2013 r.

Zamiast wygłaszać deklaracje, Panie Senatorze 
Chróścikowski – pan jest przewodniczącym komisji 
rolnictwa – trzeba zrobić jakieś bardziej znaczące 
kroki. Można zrobić degustację w Senacie. Dziwię się, 
że ministerstwo nie robi tego typu promocji. Mówi: 
mięso jest dobre, dobre, dobre. Skoro tak, to niech 
zrobi degustację w ministerstwie. Wtedy wszyscy 
urzędnicy będą mogli potwierdzić, że jest dobre.

Panie Senatorze, mam taką sugestię. To jest tylko 
sugestia dla pana jako przewodniczącego komisji. 
Proszę mnie oczywiście z tą sugestią nie wiązać, jak 
można. Drogowskaz nie musi chodzić w kierunku, 
który wskazuje.

Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku!
Ja rozumiem, że może za mało dobitnie mówiłem 

na ten temat, bo jest ograniczona ilość czasu. Chcę 
jednak zwrócić uwagę na to, że ministerstwo rolnic-
twa bez przerwy robi kampanię „Polska smakuje” 
i wszędzie promuje wieprzowinę. Mamy tzw. fundu-
sze promocji. Ja i moi koledzy organizujemy 2 akcje 
wspierania hodowli trzody chlewnej pokazujące, jak 
wieprzowina… Nie chcę już mówić o szczegółach, ale 
robimy takie promocje. Wiele organizacji to robi, bo 
są na to fundusze. Jest tzw. fundusz promocji trzody 
chlewnej. Staramy się pokazywać alternatywę.

Ministerstwo oczywiście uruchomiło środki 
z agencji restrukturyzacji dla rolników poszkodowa-
nych w związku z ASF. Mogą oni korzystać z progra-
mów i brać środki finansowe, kredyty. Wspierane są 
inwestycje dotyczące działań innych niż prowadzenie 
hodowli trzody chlewnej. Zresztą kolega sprawoz-
dawca wspominał tu o przestawianiu się na hodowlę 
bydła. Takie działania też są prowadzone. Niech mi 
pan marszałek wierzy, że naprawdę staramy się jako 
rolnicy bardzo mocno tego pilnować. I mamy do nich 
czasami pretensje, czasami nasze uwagi są uwzględ-
niane. To nie jest tak, że tego nie robimy. Nasza ko-
misja też wielokrotnie porusza te zagadnienia. I to 
robimy. Nawet na ostatnim spotkaniu wyjazdowym 
naszej komisji, które było w województwie kujawsko-
-pomorskim, też na ten temat zwracaliśmy uwagę. Tak 
że zajmujemy się tą sprawą w miarę możliwości, ile 
tylko… I zachęcamy innych, żeby podpowiadali, jak 
mają koncepcję, co jeszcze zrobić. Bo oczekujemy na 
różne propozycje. My, rolnicy, zgłaszamy… I również 
szukamy chętnych. Tylko że cały świat się z tym nie-
stety męczy, Panie Marszałku. Nie może jeszcze tego 
problemu rozwiązać.

Senator Jan Maria Jackowski:

Nie miałem zamiaru zabierać głosu drugi raz, ale 
zostałem wywołany przez pana senatora Augustyna, 
który włożył w moje usta coś, czego ja absolutnie nie 
powiedziałem. Pan uważa, że ja stwierdziłem na tej 
mównicy, że za ASF stoją…

(Senator Mieczysław Augustyn: Pan sugeruje. Pan 
sugeruje.)

Przepraszam bardzo, ale ja jestem przy głosie.
…Że za ASF stoją działania innych państw człon-

kowskich Unii Europejskiej. Oświadczam, że nic ta-
kiego nie powiedziałem. Ale szybka reakcja pana 
senatora na moją wypowiedź bardzo wiele Wysokiej 
Izbie i naszym odbiorcom pokazała. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ja w ramach 5 minut.
Panie Senatorze, Szanowny Przedmówco, nie tyl-

ko ten senator miał takie wrażenie. Ja też odniosłem 
wrażenie, że pan sugeruje jakiś spisek.

(Senator Mieczysław Augustyn: To wiele o panu 
mówi, Panie Senatorze.)

I jeszcze dołącza pan do tego spisku senatora 
Augustyna – tak pan sugeruje. Jest też oczywiście 
opozycja i Unia Europejska. A więc tak tradycyjnie 
pan idzie, apelując o to, żeby w związku z tym pro-
blemem nie tworzyć jakiegoś konfliktu politycznego. 
I z tym się zgadzam. Faktycznie wcześniej czytałem, 
że jest spisek białorusko-rosyjski, że dziki zostały 
przywiezione czy zrzucone z samolotu, że jakiś chory 
dzik wisiał na drzewie, chociaż jak znam… To mi 
trochę przypomina sytuację ze stonką. Lepiej nie iść 
w tym kierunku. Ja wiem, jak postępują kłusownicy 
i czasem myśliwi. Kłusownicy nieraz wieszają ubi-
tego dzika na drzewie. W związku z tym to, czy on 
wisiał, czy nie wisiał… To nie jest dowód na to, że 
obce siły ze Wschodu zrzuciły go z samolotu.

Dzisiaj jest to poważny problem, ale jeszcze raz 
powtarzam: oprócz rekompensat, oprócz wypłaty 
pieniędzy trzeba mieć jakiś pomysł na to, co zapro-
ponować rolnikom. Wierzę, że wirus żyje 21 dni, 
a w kościach dłużej itd. Rolnicy, którzy stracili sta-
da, będą się bali wracać do takiej hodowli, będą się 
bali, że sytuacja mogłaby się powtórzyć. Dotyczy to 
na razie przede wszystkim lubelskiego, obszarów na 
wschód od Wisły, chociaż jakieś ognisko pojawiło 
się podobno w warmińsko-mazurskim. To po prostu 
jest niebezpieczne.

Ja nie pytałem, jak wygląda rozwój tych ognisk, 
czy jest ograniczenie, czy spadek, czy stabilizacja. Ja 
rozumiem… Ja też uważam, że trzeba tych rolników 
ratować. Nie ma co straszyć wszystkich innych tą 
chorobą. Przyjmuję do wiadomości, że mięso zaka-
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ko odstawiają surowiec, a nie sprzedają produktu. 
W związku z tym zachęcamy do tego, żeby rolnicy, 
którzy dzisiaj tworzą grupy producenckie… Bo oni 
tworzą te grupy producenckie. Prawo pozwala tu-
taj zdefiniować, że grupa producencka może mieć 
formę albo spółdzielni, albo spółki, spółki akcyjnej 
czy stowarzyszenia. I chodzi o to, żeby jednak za-
chęcać rolników do tworzenia grup o takim właśnie 
spółdzielczym charakterze. Z czego oni by mogli 
korzystać? Z tych ulg, między innymi. To jest jeden 
z kierunków, które wskazujemy. 

Jak podkreślam, prace w Sejmie trwały prawie 
rok. One zostały zwieńczone taką ustawą, do któ-
rej my wczoraj, pochyliwszy się nad nią z Biurem 
Legislacyjnym, wprowadziliśmy poprawki. To są 3 
poprawki legislacyjne i 1 poprawka, którą ja wczoraj 
zgłosiłem. 

Ona dotyczy rozszerzenia działalności, obejmuje 
usługi na rzecz rolników, w których wykorzystywane 
będą maszyny, narzędzia lub urządzenia służące do 
wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych 
lub grup tych produktów, lub ryb. Tak że w przypadku 
rolników, którzy mają stawy i chcą hodować ryby, też 
jest możliwość stworzenia spółdzielni.

Jak myślę, to jest oczekiwane przez rolników. 
Będziemy zachęcać do tego, żeby rolnicy spróbowali 
z tej formuły prawnej skorzystać. Jeśli skorzystają, 
to będą mieli szansę na podwyższenie wartości do-
danej przetwarzania. Mamy dzisiaj tyle problemów 
choćby z owocami, których przemysł nie był w stanie 
wchłonąć. Może w formie spółdzielczości będzie to 
bardziej realizowane… Grupy producenckie, które 
są, mogłyby w tym uczestniczyć. Myślę, że to jest dla 
rolników także zachęta do tworzenia nowych grup 
producenckich.

Poprawek, które komisja wniosła, w sumie jest 6. 
One są… Najważniejsze jest to – o tym wczoraj mówi-
liśmy – żeby nie zaszkodzić samorządom w związku 
z tym, że w trakcie roku chcemy wprowadzić taką 
ustawę. Tak że proponujemy, żeby w art. 26 po wyra-
zie „ogłoszenia” dodać wyrazy „z wyjątkiem art. 21, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”. 
Chodzi o to, żeby samorządy nie były zaskoczone, że 
stosuje się ulgi w trakcie roku. Stąd taka propozycja 
naszej komisji.

To tyle. Pan minister, nasz senator, jak będzie trze-
ba, więcej szczegółów doda, dopowie, bo pracował 
nad tą ustawą. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Kilian. Proszę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze. Tylko że ja proponowa-
łem, żeby zrobić taką degustację mięsa pozyskanego 
w ramach tej ustawy i pokazać, że nie należy się bać.

Więcej głosów nie ma.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie ustawy zosta-

nie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o spółdzielniach rolników.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 944, a spraw-

dzanie komisji – w druku nr 944 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczące 
uchwalonej przez Sejm 13 września 2018 r. ustawy 
o spółdzielniach rolników.

Jest to ustawa oczekiwana przez rolników. Chcę 
przypomnieć, że ona prawie rok była procedowa-
na w Sejmie. W związku z tym przedkładano tam 
wszystkie uwagi, propozycje, dyskutowano, aby takie 
prawo o rolniczych spółdzielniach uchwalić. I udało 
się to uchwalić 13 września.

Jeśli chodzi o dyskusję, która była u nas na 
posiedzeniu komisji, to była ona dość duża. Pan 
minister reprezentujący nas dzisiaj tutaj, na sali, 
Tadeusz Romańczuk, który jest też senatorem… 
Dość dobitnie tutaj omawialiśmy te wszystkie pro-
blemy i wskazujemy, że stworzenie takiej nowej 
możliwości, w ramach której rolnicy będą mogli 
zakładać spółdzielnie rolnicze składające się z rol-
ników lub również rolniczych podmiotów praw-
nych, które będą służyć… To będzie dawać szanse 
na to, że będą powstawać takie, tak to nazwijmy, 
małe spółdzielnie lub związki małych spółdziel-
ni, które będą się składały wyłącznie z rolników. 
I ma to służyć obniżeniu takiego wsparcia… Tak 
jak rolnik nie płaci np. za stodołę, za oborę podatku 
od nieruchomości, tak również rolnicy zrzeszeni 
w spółdzielniach, którzy będą skupować swoje pro-
dukty, przechowywać, przetwarzać swoje produk-
ty w danym gospodarstwie są zwolnieni z podatku 
od nieruchomości. I w związku z tym również ulgi 
podatkowe… Tak że, jak myślę, to jest taka zachęta 
do tworzenia spółdzielczości. Uważamy, że rolni-
cy powinni uzyskiwać wartość dodaną, czyli od 
przetworzonych produktów. Powinni nie być tyl-
ko producentami, takimi hodowcami, którzy tyl-
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A, pan senator Augustyn jeszcze. Przepraszam 
najmocniej.

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Mam 3 pytania.
Panie Senatorze, prosiłbym o określenie, jaka 

będzie relacja, jakie będą różnice między grupami 
producenckimi a spółdzielniami zakładanymi pod 
rządami tej ustawy. To pierwsze.

Drugie. Czy ustawa przewiduje rekompensaty 
dla samorządów z tytułu utraty podatku rolnego? 
Zwalniamy, mamy prawo, ale chcę wiedzieć, czy re-
kompensujemy samorządom te straty.

I trzecie. Skąd się wzięła liczba 10 jako najmniej-
sza liczba członków? Próbuję szukać jakiejś analogii, 
w stowarzyszeniach to jest np. 7. Dlaczego w spół-
dzielniach jest 10? Skąd to się wzięło? Bardzo byłbym 
ciekaw uzasadnienia.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Na temat tego, czym się różni grupa producencka 
od spółdzielni, powiem tak, jak już powiedziałem 
wcześniej. Grupa producencka może mieć różne for-
my prawne: może to być spółdzielnia, może to być 
spółka, może to być spółka akcyjna, może to być 
stowarzyszenie. Grupa producencka wybiera formułę, 
jaką chce. My tu mówimy o wsparciu spółdzielni 
rolników. Ona już nie może funkcjonować na innych 
zasadach, tylko w taki sposób i taka sama spółdziel-
nia może wchodzić do zarejestrowania się… Tutaj 
o szczegóły trzeba by było pytać pana ministra, o to, 
jak to będzie z tymi istniejącymi, bo tego akurat nie 
wyjaśnialiśmy sobie na posiedzeniu komisji, chociaż 
prosiłem pana ministra o takie wyjaśnienie na piśmie, 
żebyśmy mieli jasne, czytelne zasady, jak mają postę-
pować rolnicy. Myślę, że ministerstwo rolnictwa po 
uchwaleniu tej ustawy, w momencie jej podpisywa-
nia… Mam nadzieję, że zostanie ona uchwalona jak 
najszybciej, a także podpisana, bo przecież jeszcze 
nasze poprawki muszą pójść do Sejmu i Sejm musi 
je przyjąć lub odrzucić, ale myślę, że wola będzie 
taka, żeby przyjąć te poprawki, bo uważam, że one 
są zasadne.

Drugie pana pytanie dotyczyło zwolnienia od po-
datku. No, zwolnienie od podatku… Rzeczywiście 
nie ma tego w tej ustawie o rekompensatach, ja 
tego nie wyczytałem, tego nie ma. Mówimy, że to 
są mikroprzedsiębiorstwa, mówimy o tym, że my 
jako rolnicy mamy na swojej powierzchni np. duże 
stodoły, które możemy wykorzystać do przechowal-
nictwa czy je jakoś przerobić, czy postawić dodat-
kowe obiekty. Samorządy, widząc to, że dochody 

Senator Wiesław Kilian:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, moje pytanie: co ta usta-

wa zmieni w obecnym porządku prawnym? Przecież 
obowiązuje ustawa o rolniczych spółdzielniach pro-
dukcyjnych, która umożliwia wiele rozwiązań z tej 
ustawy poza jednym – w tej ustawie zwalnia się 
założycieli takiej rolniczej spółdzielni z podatku 
gruntowego. Poza tym ta ustawa zawiera praktycz-
nie wszystko to, co jest w ustawie o rolniczych spół-
dzielniach produkcyjnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Jak wczoraj 

rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji – pan mini-
ster to uzasadniał – ta ustawa daje jedną podstawo-
wą rzecz: forma małych i średnich przedsiębiorstw 
określa… Te spółdzielnie, które będą tworzone, będą 
w charakterze małych i średnich przedsiębiorstw. 
Tam jest określony poziom zatrudnienia, tam jest 
określona wielkość obrotu itd. Takie spółdzielnie się 
tworzy. Te dzisiejsze duże spółdzielnie są traktowa-
ne jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. Tak że tutaj 
dajemy szansę tym drobnym rolnikom, którzy nie są 
zorganizowani, na to, żeby się zorganizowali. Oni 
będą przetwarzać swoje produkty i zwiększać tę war-
tość dodaną. Oni mają te zwolnienia, bo są małymi 
spółdzielniami. W innych przypadkach, na podstawie 
ogólnego prawa spółdzielczego, nie ma tego prawa. 
I to jest ten wyłom w tej ustawie. Może w jakiejś per-
spektywie, jak dojdzie do kolejnych działań i te spół-
dzielnie będą powoływane, zmienimy kolejne… No, 
jest to możliwe. Ja obserwuję… Przy Copa-Cogeca są 
zorganizowane związki spółdzielcze. Tam większość 
organizacji europejskich zrzesza się i pracuje nad 
udogodnieniami, które spółdzielczość mają wspie-
rać. W to są zaangażowani i rolnicy, i spółdzielcy. 
Stąd bardzo silny nacisk w Europie na utrzymywa-
nie spółdzielczości. Chodzi o to, żeby spółdzielnie 
sprzedawały, żeby było jak najwięcej bezpośredniego 
sprzedawania produktów. Teraz te wszystkie sieci 
handlowe zarabiają na tym najwięcej, a rolnik z tego 
tytułu ma bardzo mało.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma…
(Głos z sali: Pan senator jeszcze.)
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(senator J. Chróścikowski) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Ja tylko w kwestii może doprecy-

zowania odpowiedzi na pytanie pana senatora, jeżeli 
chodzi o 5 czy 10 członków. Propozycja w ustawie 
na samym początku była właśnie taka, żeby to było 
5 członków, jednak na wniosek wszelkiego rodzaju 
organizacji rolniczych, które były zainteresowane tą 
ustawą, zostało to zmienione. Uwzględniliśmy ten 
wniosek i wpisana została liczba 10.

Jeżeli chodzi o podatki – tutaj słusznie pan se-
nator sprawozdawca wskazywał, że ta poprawka 
jak najbardziej jest zaakceptowana – i to, czy bę-
dzie rekompensata, to powiem, że o rekompensacie 
nie ma mowy w tej ustawie, a to z tego powodu, 
że tych spółdzielni po prostu nie ma. W związku 
z tym takie przedsiębiorstwa, które ewentualnie 
powstaną – mamy nadzieję, że powstaną te mikro-
przedsiębiorstwa w postaci spółdzielni rolników 
– dopiero po zarejestrowaniu i rozpoczęciu prowa-
dzenia działalności będą miały możliwość płacenia 
podatku, ale po przekroczeniu limitu przychodu ze 
sprzedaży w wysokości 2 milionów euro. Bo to są 
mikroprzedsiębiorstwa, a mikroprzedsiębiorstwa są 
zwolnione, i to jest zgodne z ustawą oraz dekretem 
Unii Europejskiej – tak bym powiedział, bo było to 
uzgadniane. Czyli mikroprzedsiębiorstwa z przycho-
dami do 2 milionów euro są zwolnione, a po prze-
kroczeniu przychodów ze sprzedaży w wysokości 
2 milionów stają się normalnymi przedsiębiorstwa-
mi. I daj Boże, żeby tak było. I to chyba tyle.

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

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

Pan senator…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ponawiam…)
Przepraszam bardzo, przepraszam, ale…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ponawiam pyta-

nie…)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, wcześniej 

był zapisany pan senator…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale spojrzał pan 

na mnie, więc ja zrozumiałem, że…)
Zawsze z przyjemnością to robię i dlatego zapo-

mniałem, że pan senator był pierwszy. Nieporządek 
ma tu miejsce, przepraszam. Zaraz potem pana po-
proszę.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

rolników będą się zwiększać… One na tym nie tra-
cą. W związku z tym, myślę, niejeden wójt będzie 
zainteresowany wspieraniem takiej spółdzielczości, 
a nie szukaniem dodatkowego źródła. Oczywiście 
duże przedsiębiorstwa, np. spółdzielnie, które mają 
wyższe obroty, będą zobowiązane do płacenia podat-
ków, tu będą obowiązywały aktualne zasady prawa 
spółdzielczego. Tym bardziej że ta ustawa też się 
opiera na prawie spółdzielczym, jest tu wiele zapi-
sów odwołujących się do prawa spółdzielczego. To, 
myślę, tyle.

A trzecie pytanie, dlaczego 10, a nie… Ja po-
wiem tak: wybrano chyba tak pośrodku. Jak pamię-
tamy, w ustawie o spółdzielczości jest wpisanych 
chyba 15 członków, jeśli się nie mylę, w przypadku 
grupy producenckiej jest 5, więc wybrano model 
pośredni, 10, żeby chociaż 10 się zorganizowało. 
Dlaczego 10? Mogę powiedzieć też tak, że to jednak 
powinna być pewna grupa. Były ostatnio zarzuty 
Komisji Europejskiej co do grup producenckich, 
to były bardzo poważne zarzuty i Polska ma z tego 
tytułu sankcje. Otóż grupy, w których było po 5 
osób, tworzyły się w kręgu własnej rodziny i często 
naciągały… Komisja zwróciła na to uwagę, że to 
jest takie naciąganie na środki z Unii Europejskiej. 
Jedna rodzina, jej 5 członków chciało wykorzystać 
pieniądze, a w sumie podzielili swoje gospodarstwo 
na 5. Myślę, że ten przepis, który mówi o 10 człon-
kach, proponuje model pośredni, który stanowi, że 
tu nie ma już… No, trudno na 10 podzielić swoje 
gospodarstwo, rzadko się zdarza, żeby było takie, 
które można tak podzielić. Zależy nam na tym, żeby 
to byli rolnicy, a nie na tym, żeby rodzina się dzieliła 
i tworzyła tylko sytuację pozwalającą na wykorzy-
stanie środków finansowych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy?
Nikt się nie zgłasza. Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi. Jest z nami pan Tadeusz Romańczuk, 
sekretarz stanu i nasz kolega.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko 
rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Tak.)

Proszę bardzo.
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja przez 20 
lat zarządzałem spółdzielnią mleczarską na Podlasiu 
i tam rolnicy zrzeszeni albo spółdzielcy współwła-
ściciele płacą składkę KRUS. A m.in. ja, jako pre-
zes, oczywiście płaciłem składkę ZUS, i wszyscy 
pracownicy, którzy wykonywali swoją pracę jako 
pracownicy tejże spółdzielni, byli obciążeni składką 
ZUS. W związku z tym tutaj też będzie miała miej-
sce taka sytuacja, że zapewne zarząd tej spółdzielni, 
który zostanie powołany, jedno- lub dwuosobowy, 
niestety będzie już w ZUS, bo będzie to przedsiębior-
stwo, ale samych rolników jako spółdzielców absolut-
nie składka ZUS nie dotyczy, bo nie może dotyczyć. 
Oni prowadzą gospodarstwa i są współudziałowcami 
spółdzielni, tej mikro też.

(Senator Wiesław Kilian: Ale jak pracują, to płacą 
składkę ZUS, nie płacą składki…)

No, jak pracują, jak będą pracować. Mogą tam być 
tacy spółdzielcy, zgodnie z tą wniesioną poprawką, 
którzy będą świadczyć usługi na rzecz spółdzielców. 
Jeżeli to będzie przedsiębiorstwo, to naturalnie muszą 
już wtedy podlegać składce ZUS.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak, chciałbym dopytać o dwie kwestie.
Po pierwsze, co ze spółdzielniami rolniczymi, któ-

re już funkcjonują? Czy one się mogą przekształcić 
w ten nowy byt?

I druga kwestia to oczywiście kwestia relacji mię-
dzy grupami producenckimi a tymi spółdzielniami. 
Czy np. grupy producenckie, w tym wypadku po 
powiększeniu, mogą się przekształcić w spółdzielnie? 
Jak to będzie wyglądało?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Oczywiście… 

Powiem tak: jeśli chodzi o dużą spółdzielnię, która 
już istnieje – no, ciągle może będę się odwoływał 
do spółdzielni, w której dane mi było pracować – to 
absolutnie nie wierzę w to, że ona się przekształci. 

Senator Wiesław Kilian:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przed wakacjami spotyka-

łem się z rolnikami zrzeszonymi w spółdzielniach 
produkcyjnych i podnosili oni sprawę płacenia 
składki ZUS zamiast KRUS. Rolnicy zrzeszeni 
w tych spółdzielniach zajmują się produkcją ty-
powo rolniczą, a przedstawiciele wielu zawodów 
wolnych, taksówkarze, fryzjerzy, którzy posia-
dają gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 
hektara, rejestrują się jako rolnicy i płacą składkę 
KRUS. 

Czy rząd zamierza w najbliższym czasie podjąć 
działania, które doprowadzą do takiej sytuacji, że 
rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach nie będą płacili 
składki ZUS, tylko zaczną płacić składkę KRUS? 
Dziękuję.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: To akurat z tą 
ustawą pewnie nie jest związane. Ale jeszcze raz: czy 
rolnicy zrzeszeni…)

Czy rolnicy zrzeszeni w…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Powyżej… 
Rolnicy zarejestrowani…)

Oni płacą składkę KRUS… Nie, składkę ZUS…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Hektarowi…)
…ZUS…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Hektarowi rol-
nicy, tak?)

Rolnicy płacą składkę KRUS. Ale, jak mówię, 
przedstawiciele wielu zawodów wolnych posiada-
jący powyżej hektara przeliczeniowego rejestrują 
się jako rolnicy i płacą składkę KRUS, a nie płacą 
składki wynikającej z działalności gospodarczej. 
Rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach rolniczych 
mają taką uwagę, że wykonują działalność typowo 
rolniczą, czyli jakby z tytułu samego wykonywa-
nia zawodu powinni płacić składkę KRUS, a nie 
ZUS. Składka ZUS w tych spółdzielniach jest 
dużym obciążeniem dla takich spółdzielni. Czy 
rząd zamierza podjąć działania, które spowodują, 
że rolnicy zrzeszeni w rolniczych spółdzielniach 
produkcyjnych będą ze względu na swoją działal-
ność typowo rolniczą płacili składkę KRUS, a nie 
składkę ZUS?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Już mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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(sekretarz stanu T. Romańczuk) kie, które znajdowały się na lepszej pozycji aniżeli 
spółdzielnie. Teraz mamy 3 rodzaje podmiotów: gru-
py producenckie, stare spółdzielnie, duże, nazwijmy 
to… A nie wszystkie, Panie Ministrze, z tych starych 
są duże. Nie wszystkie są duże. No, nie aż takie, jak 
pan mówił, że tyle tysięcy… To już odległa, odległa 
przeszłość. Takich spółdzielni już nie ma.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Mleczarskie.)
No, może mleczarskie, słusznie, Panie 

Przewodniczący. Ale inne już nie. I dlatego to jest 
rozczarowujące, że przedkładacie państwo ustawę, 
która nie odnosi się do tych kwestii, które były po-
ruszane. A sytuacja spółdzielni, przynajmniej w seg-
mencie spółdzielni mieszkaniowych, zamiast się po-
prawić, znacząco się pogorszyła. Wiemy o tym, że 
przygotowywany jest nawet wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego, by zakwestionować niektóre z tych 
przepisów, którym i ministerstwo się sprzeciwia-
ło, a które tutaj, w tej Izbie zostały przeforsowane 
i bardzo komplikują życie spółdzielniom. Dlatego 
potrzeba zmiany ustawy o spółdzielczości w ogóle, 
potrzeba jednolitej ustawy o spółdzielczości rolni-
czej, która by zachęcała do tego, żeby te spółdzielnie 
powstawały. Wiem, że na posiedzeniu komisji o tym 
mówiono, u nas w klubie nasz kolega to relacjonował. 
Tak naprawdę jest to swego rodzaju miszmasz, w du-
żej mierze zawiera przepisy już istniejące w ustawie 
spółdzielczej i tak naprawdę wartość dodana to jest to 
zwolnienie podatkowe. Cała reszta to jest kopia tego, 
co było. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa to kwestia jednak dobrego pomy-
słu dotyczącego zwolnienia z podatku. Szukaliśmy, 
szukamy jakichś zachęt do powstawania spółdzielni. 
Nie chcę powtarzać tego, co było na konferencji, ale 
rzeczywiście… Tutaj wiele razy pan przewodniczący 
też to podnosił. I bardzo słusznie. Każdy, kto ob-
serwuje rolnictwo, ten wie, że rolnicy mają prawo 
czuć się ogrywani na rynku. No, tak to najoględ-
niej nazwijmy. Ale często jest to wynikiem tego, że 
mamy kłopot ze współpracą między rolnikami. A to 
jest związane z tymi okropnymi doświadczeniami 
minionego czasu, z przymuszaniem do zakładania 
spółdzielni itd. To ciąży. Już nie mówię o tym, że 
generalnie, jako Polacy, ze współpracą mamy wię-
cej problemów niż inni. No i teraz ta kwestia ulg 
podatkowych zadziałałaby jako bodziec. Ale myślę, 
że bardzo potrzebna jest, zwłaszcza w tych gminach, 
gdzie rolnictwo jest rozproszone, dobra współpraca 
i zachęta ze strony samorządu dla tych nowych bytów, 
które chcielibyśmy, żeby powstawały. Ale obawiam 
się, że ta ustawa, jako że nie wprowadza mechanizmu 
rekompensat dla samorządów, nie będzie ich do tego 
popychała. No, tak naprawdę one nie będą zaintere-
sowane powstawaniem tych spółdzielni, bo będą po 
prostu traciły dochody. Tak więc uważam, że to jest 
poważny mankament tej ustawy. To na pewno nie 

Że spółdzielnia, która ma ponad tysiąc udziałowców, 
współudziałowców, przekształci się jakoś tam w mi-
kroprzedsiębiorstwo. I ustawa tego nie dopuszcza. 
Ustawa nie zezwala też na przekształcanie się grup 
producenckich, o które pan pytał. Spółdzielnia ma 
powstać, ma zostać założona przez rolników, tylko 
i wyłącznie rolników, minimum 10, którzy oczywi-
ście na zebraniu uchwalają statut, jest on akceptowa-
ny, rejestrują się, wybierają zarząd, radę nadzorczą 
i powstaje spółdzielnia, tzw. mikroprzedsiębiorstwo. 
To na tym ma polegać. Ta ustawa nie tyle zobowią-
zuje, ile zezwala na powstawanie takich mikroprzed-
siębiorstw w naszej gospodarce.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nikt się 

nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Bardzo dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że do dyskusji zapisał się pan senator 

Augustyn.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. 10 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Jako mieszkaniec grodu Staszica, założyciela 

pierwszych spółdzielni, jestem…
(Senator Jerzy Chróścikowski: …W Warszawie.)
…zwolennikiem – tak, to akurat rolniczych – ru-

chu spółdzielczego. I bardzo ubolewam, że w Polsce 
spółdzielnie nie mają takiej pozycji, jaką mają w wielu 
krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza na zachodzie 
Europy. 

Mówiliśmy o tym na posiedzeniu komisji gospo-
darki, była specjalna konferencja w tym zakresie, 
padały obietnice, także te dotyczące ułatwień dla 
spółdzielczości rolniczej. Pan senator był wtedy na 
tej konferencji. Rozumiem, że jest to część realizacji 
tego zobowiązania, o którym później jeszcze wiele 
razy słyszałem. I gotów byłbym się ucieszyć z tego, 
tyle tylko że – uwaga pierwsza – te ulgi i zachęty 
dotyczą jedynie nowo powstałych spółdzielni, a nie 
wszystkich. A przecież, pamięta pan, przedstawicie-
le już istniejących spółdzielni wskazywali na cały 
szereg barier, których usunięcia się domagali, by 
spółdzielczość rolnicza mogła się rozwijać, a nawet 
rozkwitać. Tego niestety w tej ustawie nie ma, to ich 
nie dotyczy. To jest bardzo poważny mankament. Już 
mieliśmy tę dywersyfikację, że były grupy producenc-
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(senator M. Augustyn) ale poprosiłem o głos ze względu na słowa, które 
padły przed chwilą w debacie. Muszę powiedzieć, że 
mam nadzieję, że pan senator nie miał na myśli tego, 
co powiedział, bo powiedział, że my, Polacy, nie je-
steśmy dobrzy we współpracy. Ja muszę powiedzieć, 
że te słowa po prostu wymagają reakcji. My, Polacy, 
jesteśmy bardzo dobrzy we współpracy, zwłaszcza…

(Senator Mieczysław Augustyn: Mamy trudności 
ze współpracą…)

To zabrzmiało, Panie Senatorze, tak, jakby inni 
byli lepsi niż my w tym zakresie. I mnie to po prostu 
boli. Takie słowa nie powinny padać z tej mównicy, 
z tej trybuny. To naprawdę boli.

My, Polacy, obchodzimy teraz setną rocznicę od-
zyskania niepodległości Polski, w kontekście czego 
często przypomina się o zdolności do współpracy 
ludzi z bardzo różnych obozów politycznych. Z tej 
okazji wspominamy różne wydarzenia historyczne. 
Wspominamy Polskie Państwo Podziemne, które 
w latach okupacji hitlerowskiej, niemieckiej było 
przykładem współpracy, wspominamy również cza-
sy Solidarności, która już z samej nazwy, ale także 
poprzez działania była przykładem dobrej współpra-
cy. Myślę, że przykłady można by mnożyć, bo jest 
wiele innych.

Dziś mówimy o spółdzielniach rolniczych, a to 
też jest, można powiedzieć, przykład tego, że ludzie 
mogą ze sobą współpracować. Uważajmy na słowa. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Chróścikowski. Proszę bar-

dzo.

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

Szanowni Państwo!
Już wiele dzisiaj powiedzieliśmy. Ja sam też mó-

wiłem, przedstawiając sprawozdanie komisji na temat 
ustawy o spółdzielniach rolników.

Jest to nowa ustawa. Ona jest oparta głównie na 
prawie spółdzielczym, tak jak już było powiedziane, 
i jest to taki mały wyłom, jak już powiedziałem wcze-
śniej. Myślę, że ma zachęcić rolników do wspólnego 
działania.

Moi przedmówcy mówili wcześniej o tym, że 
działania z okresu po 1945 r. spowodowały, bym 
powiedział, załamanie prawdziwej spółdzielczości 
– przymusowe działania, zakładanie spółdzielni 
produkcyjnych w dobie zabierania ziemi rolnikom 
do tych spółdzielni, potem pozbywania… No, to są 
bardzo złe przykłady. Nasi rolnicy stawiali opór za-
kładaniu spółdzielni i kolektywizacji, którą na siłę 

byłyby duże kwoty. Ale skoro jest tak, że samorządom 
się rekompensuje utratę dochodów w przypadku za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, proszę państwa, 
i trzeba oddać te pieniądze, to dlaczego nie robi się 
tego w takiej zupełnie mikroskali, gdy tam chodzi 
o duże pieniądze, a tu o znacznie mniejsze?

No i na koniec taka sprawa. Mamy taką sytuację, 
że grupę producencką może założyć 5 rolników, 
a spółdzielnię dopiero 10. A ja należę do zwolenników 
jednolitych rozwiązań. Jeżeli można coś ujednolicić, 
to zróbmy to. Panie Ministrze, Panie Przewodniczący, 
no naprawdę, posadźmy 10 rolników i namówmy ich 
do współpracy. To będzie więcej niż 2 razy więcej 
problemów, niż gdy posadzimy ich 5. Biorąc pod 
uwagę ten argument, to, jak trudno jest o zgodę, jak 
trudno namówić do współpracy rolników, moim zda-
niem powinniśmy zacząć od mniejszych spółdzielni. 
Niech one będą dobrym przykładem. Później być 
może warto pomyśleć o tym rozwiązaniu.

Ja nie lekceważę tych uwag, które padały tu przy 
okazji mówienia o LGD, tylko że ograniczanie tej 
liczby nie jest dobrym instrumentem do zwalczania 
patologii. Jeżeli były przypadki, że ktoś dzielił gospo-
darstwo itd., to wpiszmy, że gospodarstwo nie może 
powstać w wyniku podziału, albo zastosujmy inny 
mechanizm, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo 
być może stworzymy prawo, które potem nie zadziała, 
a chyba nie o to chodzi. Mnie bardzo by zależało na 
tym, żeby mimo tych ułomności ta ustawa zadziałała, 
żeby spółdzielczość na wsi się odradzała, bo śmiem 
twierdzić, że właśnie tam jest ona bardziej potrzebna 
niż gdziekolwiek indziej, żeby nie było tak, że rolnik 
za produkt, który my kupujemy za 5 zł, dostaje zło-
tówkę tylko dlatego, że rolnicy nie mogą w sposób 
bardzo łatwy, prosty skupić się w grupy producenckie 
czy spółdzielnie i nie tylko taniej produkować, ale 
przede wszystkim łączyć się, by uruchamiać własne 
przetwórstwo. Dlatego z mieszanymi uczuciami, jak 
państwo widzicie, przyjmuję tę ustawę. 

Zgłaszam poprawkę, żeby zmniejszyć tę liczbę do 
5, i liczę na jej poparcie. Chciałbym wierzyć, że to, 
co dobre w tej ustawie, jednak zadziała.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głoś ma pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja w zasadzie nie chciałem zabierać głosu w de-

bacie na temat tej ustawy, którą poprę w głosowaniu 
w takiej wersji, w jakiej została nam przedstawiona, 



33
65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.

Ustawa o spółdzielniach rolników

(senator J. Chróścikowski) kiedyś w tradycji mieliśmy, to znaczy, że w banku 
spółdzielczym to ja mogłem wziąć kredyt członkow-
ski tańszy niż normalnie. A w tej chwili nie, bo prawo 
nie pozwala. Czyli robimy coś, co w naszym prawie, 
polskim, i w Unii Europejskiej nam się narzuca, to 
znaczy, mamy być wszyscy konkurencyjni. Nie po-
zwala się na pewne wyłomy, żeby tu funkcjonować.

Ja myślę, że to jest jeden z wyłomów. Uchwalając 
dzisiaj ustawę o spółdzielniach rolników, pokazujemy, 
że można dawać pewne priorytety rolnikom, którzy 
chcą się łączyć i wspólnie sprzedawać. Oprócz tego, 
że będą mieli wartość dodaną, to jeszcze na zachętę 
są jakieś działania. Ja bym szedł jeszcze dalej, wiele 
rzeczy bym w tych spółdzielniach zmienił, ale rząd 
uznał, że tyle jest dzisiaj możliwe. Mam nadzieję, że 
jeśli te spółdzielnie powstaną, to będą dalsze możli-
wości, gdyż w Unii Europejskiej spółdzielnie mają 
przywileje. Prawo, nawet nasze prawo nie do końca 
jest ścigane, tyle że często ustawodawca, a wcześniej 
rząd nie chcą wyrażać zgody, bo są naciski, że ma być 
równość, że nie można stosować protekcjonizmu. No, 
te działania, które są podejmowane, utrudniają życie. 
Ale zachęcałbym naszych rolników, żeby spróbować 
myśleć dzisiaj patriotycznie. Bo jak mój dziadek mó-
wił, patriotyzm ich łączył w tworzeniu spółdzielni 
przeciwko tej konkurencji, która ich wyniszczała, 
bo przed wojną konkurencja też istniała. W związku 
z tym robiono to, żeby mieć swoją własność, żeby 
przetwarzać. Stąd ten mój apel. Jeżeli rolnicy zechcą 
skorzystać z tego prawa, to skorzystają, jeśli nie, to 
będzie to ustawa martwa, ale dajemy im tę szansę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dzisiaj debatujemy nad ustawą, która ma dać rol-

nikom szansę na organizowanie się. Jest to kolejny 
pomysł rządu na to, aby pomóc rolnikom w organi-
zowaniu się, aby pomóc rolnikom w rozwiązywaniu 
ich problemów, przed którymi stoją.

Patrząc na rolnictwo globalnie, trzeba też po-
patrzeć na nie regionalnie, bo inne jest rolnic-
two na Podkarpaciu, inne w Wielkopolsce, inne 
w Małopolsce, inne na Lubelszczyźnie, a inne 
w Zachodniopomorskiem. Dlatego to patrzenie glo-
balne, ale również regionalne rząd musi mieć na 
uwadze. Powoływanie spółdzielni rolniczych na 
pewno pozwoli wielu rolnikom na skorzystanie z do-
brodziejstw tej ustawy, pomoże im minimalizować 
koszty, jak również pozwoli im na współdziałanie 

próbowano w ten sposób wprowadzić. Jedynie polscy 
rolnicy w całym bloku wschodnim obronili własność 
prywatną.

I chcę zwrócić uwagę na to, że okres przedwojenny 
był bardzo trudnym okresem. To, można powiedzieć, 
nasi ojcowie, dziadkowie zakładali spółdzielnie przed 
wojną. Ja mogę powiedzieć o mojej spółdzielczo-
ści, koło Zamościa. Na terenie Błoni koło Zamościa 
utworzono spółdzielnię rolników. Zawsze w domu 
opowiadano, że… Oni się czuli patriotami. Oni się 
czuli patriotami, bo mieli własną spółdzielnię. I oni 
sprzedawali produkty po niższej cenie do swojej 
spółdzielni po to, żeby mieć tę swoją spółdzielczość. 
W domu mi opowiadano, że jak dziadek wiózł psze-
nicę do Zamościa, to zawsze na rogatce stali tacy 
przedstawiciele, którzy skupowali zboże do młyna. 
Nie chcę wymieniać nazw, bo to nie o to chodzi, nie 
chcę kogoś obrazić. Ale dziadek zawsze mówił tak: 
„Nie będę ci sprzedawał tej pszenicy za złotówkę wię-
cej, ja wolę zawieźć ją do swojej spółdzielni, bo czuję 
się członkiem spółdzielni, i my wspólnie będziemy ją 
sprzedawać. Nie chcę twojej złotówki więcej za jeden 
kwintal pszenicy”. Przed wojną złotówka znaczyła 
dużo, tyle często płacono za 1 dzień pracy najemne-
mu robotnikowi czy pomocy. Pokazuje to, jak ludzie 
szanowali swoją spółdzielczość.

Ja myślę, że tutaj też trzeba jeszcze tzw. patrio-
tyzmu rolników, którzy poczują obowiązek współ-
działania razem, żeby te efekty, które będą mieli, 
były większe.

Można powiedzieć, że przecież obecna ustawa 
o spółdzielczości załatwia problem. No, nie załatwia 
problemu. Zawsze musi być jakiś bonus, który nas 
do czegoś zachęca, daje większe korzyści niż korzy-
ści, które mam, można powiedzieć, stosując ogólną 
materię prawną i posługując się spółką. Wielu moich 
kolegów, zakładając grupy producenckie, zakładało 
spółki. A dlaczego? Bo trudno się dogadać z rolnika-
mi wspólnie. I to jest prawda. Nie chcą spółdzielni, 
wolą spółkę, bo nie widzą żadnych innych korzyści, 
a zarządzanie taką grupą producencką w formie spół-
ki jest łatwiejsze kapitałowo.

Tak więc mechanizm, któremu, uchwalając dzisiaj 
ustawę, dajemy szansę, zachęca ich do spółdzielczo-
ści.

Podam przykład. Ja mam 2 udziały w banku spół-
dzielczym. Kiedy chciałem wziąć kredyt w banku 
spółdzielczym, powiedziano: proszę pana, kiedyś to 
były kredyty członkowskie i można było wziąć kre-
dyt na preferencyjnych warunkach, ale teraz prawo 
spółdzielcze mówi, że tak, a drugie prawo, bankowe, 
mówi, że nie wolno bankowi spółdzielczemu robić 
konkurencji i sprzedawać kredytów preferencyjnych 
swoim członkom. Czyli wyeliminowaliśmy to, co 
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(senator Z. Pupa) Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że to do-
brze, że rząd widzi potrzebę zmian, potrzebę dzia-
łań, które będą zmierzały do pobudzenia aktywno-
ści społecznej rolników. Tylko poprzez pobudzenie 
i stworzenie warunków do funkcjonowania można 
rozwijać rolnictwo, można rozwijać tę gałąź gospo-
darki narodowej, nad którą wszyscy z taką troską 
się pochylamy. Myślę, że jest ona dość mocno zanie-
dbana. A trzeba tylko pozwolić rolnikom na inicja-
tywę, nie blokować ich, trzeba tylko dać im szansę 
i stworzyć warunki do rozwoju, a rolnicy z pomocą 
urzędników w miarę sobie poradzą. Przypomnę, że 
na wsi funkcjonują różnego rodzaju organizacje, które 
rolnikowi powinny pomagać – są ośrodki doradztwa 
rolniczego, jest teraz KOWR, który powstał z połą-
czenia 2 agencji, jest agencja modernizacji rolnictwa, 
są izby rolnicze… Moglibyśmy tu jeszcze wymienić 
inne instytucje i organizacje, które w jakiś sposób 
powinny stymulować rozwój rolnictwa. Myślę, że 
należałoby też w ten sposób ustawić myślenie urzęd-
nicze, aby zobowiązywało ono urzędnika do pomocy 
rolnikowi w rozwiązywaniu jego problemów, a nie do 
przeszkadzania mu, co też czasami się zdarza – bo 
zdarza się, że urzędnicy przeszkadzają rolnikowi, a tu 
chodzi o pomoc w rozwiązywaniu jego problemów. 
I wtedy, jak myślę, o sukces nie będziemy musieli się 
martwić. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Senatorze!
Wydawało mi się, że absolutnie powszechna jest 

wiedza na temat tego, jaki wg badań statystycznych 
jest poziom zaufania i współpracy w Polsce, a jaki jest 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej – a tu 
jest duża przepaść. Oczywiście są przepiękne przy-
kłady współpracy, i wtedy, kiedy ona się udaje, mamy 
wspaniałe osiągnięcia. Dlatego warto ją promować, 
trzeba ją promować. My te 2 wskaźniki, wskaźniki 
zaufania i współpracy, mamy niskie, z bardzo wielu 
powodów. W stosunku do najlepszych wygląda to 
tak, jakby odwrócić piramidę. Nie wiem, czy państwo 
wiecie, że w Danii wskaźnik zaufania jest w grani-
cach 83%, a w Polsce na tym samym poziomie jest 
wskaźnik nieufności – według CBOS to jest 82%. Oba 
te poziomy, i współpracy, i zaufania, bada Centrum 
Badania Opinii Społecznej. Warto więc nad tym pra-
cować – choć oczywiście jest to jakieś wyzwanie – 
tym bardziej że coraz częściej w Unii Europejskiej 
i na świecie mówi się o ekonomii współpracy, o tym, 

w zakresie produkcji rolnej oraz zbytu produktów 
rolnych. Niemniej ja patrzę na to z punktu widze-
nia tej części Polski, która ma rolnictwo rozdrob-
nione, gdzie średnia powierzchnia gospodarstw to 
4 ha, 4,5 ha, czasami może dochodzić do 5 ha. Tak 
jest na Podkarpaciu, to jest rolnictwo podkarpackie. 
W tej chwili ta sytuacja, struktura gospodarstw się 
zmienia, gdyż wielu wydzierżawia ziemię, daje ją 
w użytkowanie rolnikom, którzy z rolnictwa żyją. 
Dzięki temu struktura agrarna trochę się poprawia 
na korzyść gospodarstw większych.

Niemniej przyjęliśmy też ustawę, zapisy ustawy, 
są zapowiedzi i ma się rozwijać tzw. sprzedaż bez-
pośrednia, czyli drobny rolnik ma móc sprzedawać 
swoje produkty ze swojego gospodarstwa. Wydaje mi 
się, Szanowni Państwo, Panie Ministrze, że należało-
by podejmować kolejne inicjatywy. Jest m.in. ustawa 
o grupach producenckich. Gdybyśmy doprowadzili 
do takiej sytuacji, że drobni rolnicy będą mogli się 
organizować w mniejsze grupy producenckie, że nie 
będzie to, tak jak dzisiaj, obwarowane tak, że trzeba 
mieć chyba 300 tysięcy kapitału, żeby taką grupę 
założyć i żeby ta grupa mogła funkcjonować, gdyby-
śmy pozwolili drobnym rolnikom na organizowanie 
się w mniejsze grupy po to, aby mogli współdziałać 
w zakresie choćby sprzedaży bezpośredniej odbiorcy 
indywidualnemu, to dawałoby to szansę na to, że 
pobudzi się, można powiedzieć, koniunkturę na wsi, 
ale również ożywi się zainteresowanie drobnych rol-
ników tego typu sprzedażą bezpośrednią.

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że do tej pory 
rolnik często był pozostawiony sam sobie. Rolnik 
musiał się znać na produkcji, na nowoczesnych tech-
nologiach, musiał się znać również na marketingu, 
na zbycie. To wszystko powodowało, że rolnik tkwił 
w, można powiedzieć, dużym chaosie, chaosie dezin-
formacji, chaosie ekonomicznym czy gospodarczym, 
z tego względu, że musiał i zająć się produkcją, być 
pracownikiem, i być również osobą, która znalazłaby 
rynek zbytu na swoje produkty. I obserwuję u sie-
bie na wsi takie zachowanie, które wymusza życie. 
Mianowicie jest rolnik, który gospodaruje, ale zajmu-
je się też skupem zboża, rzepaku czy innych roślin 
– i bardzo dobrze – od właśnie drobnych rolników. 
Myślę, że tego typu inicjatywy pojawiające się na 
wsiach, tak żeby można było… czyli że ktoś orga-
nizuje zbyt na mniejszą skalę… Dawniej zajmowały 
się tym GS-y – rolnik odwoził zboże do GS-u – czy 
spółdzielnie, powiedzmy, pszczelarskie, ale te pod-
mioty, można powiedzieć, zniknęły z przestrzeni ży-
cia publicznego i dzisiaj w ogóle ich nie ma. Wydaje 
mi się, że tego typu podmioty należałoby pobudzić, 
one powinny powstawać po to, żeby ożywić działal-
ność rolniczą.
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(senator M. Augustyn) Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Zdrowia o debacie nad ustawą o zmianie ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw. Ustawa ta była projektem rządowym. Komisja 
Zdrowia pracowała nad tą ustawą 18 września br.

Zmieniana ustawa reguluje sposób najniższego 
wynagradzania zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne, tzn. osób zatrudnionych 
w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych, 
wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej, a także osób zatrudnionych 
w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym. 
Dotyczy to także osób, które biorą bezpośredni 
udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, oraz osób, które zajmują się profilaktyką, 
działaniami przeciwepidemicznymi w zakresie cho-
rób powodowanych warunkami środowiska, a także 
prowadzeniem działalności oświatowo-zdrowotnej.

Na czym polegają zmiany w ustawie o działalności 
leczniczej z 2011 r. i ustawie o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia z czerwca 2017 r.? Jest kilka 
bardzo korzystnych zmian dla pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych. Mianowicie w no-
weli proponuje się poszerzenie zakresu podmiotowego 
nowelizowanej ustawy o pracowników działalności 
podstawowej innych niż pracownicy wykonujący za-
wody medyczne, czyli o osoby zatrudnione w ramach 
stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż ci, 
którzy wykonują zawód medyczny, lub wykonują pra-
cę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń 
medycznych w komórkach organizacyjnych zakładu 
leczniczego. Działalność ta jest określona w ustawie 
o działalności leczniczej z 2011 r. Wprowadza się też 
zmianę załącznika do ustawy z 2017 r., tj. wspomnia-
nej już przeze mnie ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 
w ochronie zdrowia. Do tego załącznika wprowadza 
się dodatkowy, jak można by powiedzieć, punkt czy 
też dodatkową grupę, grupę 11 – tzw. pracowników 
działalności podstawowej, innych niż pracownicy 
wykonywujący zawód medyczny. Dla nich również 
określa się stały współczynnik do naliczania pensji 
od średniej krajowej w gospodarce narodowej. Ten 
załącznik mówiący o współczynnikach pracy jest 
załączony do ustawy z ubiegłego roku, nad którą de-
batowaliśmy w czerwcu 2017 r.

Warto tu jeszcze dodać, że rząd dla tej grupy pra-
cowników zatrudnionych w placówkach wykonują-
cych świadczenia medyczne proponował współczyn-
nik naliczania pensji zasadniczej wynoszący 0,54, 
ale w pracach sejmowych nad tą ustawą przychylił 
się do próśb czynników społecznych, związków za-

że najwięcej wartości wytwarza się wtedy, kiedy po-
trafi się bazować na współpracy, a ona nie obywa się 
bez zaufania, bo to są te wskaźniki, które zawsze 
chodzą w parze. Tak że ja tu zostałem zupełnie źle 
zrozumiany. Polecam badania, naprawdę liczne, chy-
ba najszerzej opisywane w raporcie „Polska 2030”, 
jako pewne wyzwanie dla nas wszystkich.

Ustawa zmierza w takim kierunku, żeby stworzyć 
pewną konkretną zachętę do współpracy. Dobrze, że 
to zmierza w tym kierunku, bo my dobrze czujemy 
i rozumiemy wymianę, interes, ale współpraca oparta 
na zaufaniu przychodzi nam trudniej, a jest wielka po-
trzeba tego i wielkie mogą z tego wyniknąć korzyści.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Już nie ma nikogo zapisanego do dyskusji.
Informuję, że pan senator Łuczak złożył swoje 

przemówienie w dyskusji do protokołu*, a pan senator 
Augustyn złożył wniosek o charakterze legislacyj-
nym.

Zamykam wniosek… Przepraszam, zamykam 
dyskusję.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz usta-
wy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 949, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 949 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Senator Dorota Czudowska: Tylko najpierw… 
Czy są przedstawiciele ministerstwa?)

Nie pytamy o to na razie. Prosimy o sprawozdanie.

Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:
Sprawozdanie. Dobrze. Dziękuję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca D. Czudowska) zachęcać pielęgniarki z najniższej grupy do tego, by 
szkoliły się, bo wtedy mogą mieć wyższe uposażenia. 
To wszystko wpływa na poprawę jakości i dostępności 
usług medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
pacjentów, bo tak naprawdę o to chodzi w ochronie 
zdrowia. My – lekarze, pielęgniarki – jesteśmy po to, 
żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, 
a z kolei rząd musi dbać też o to, żebyśmy byli wyna-
gradzani coraz lepiej, w miarę sprawiedliwie i według 
przejrzystych kryteriów.

Ten projekt ustawy był konsultowany przez ponad 
80 różnych podmiotów, przez związki zawodowe, sto-
warzyszenia lekarskie, ale także unię miast polskich. 
Do druku jest dołączony wykaz, z którym państwo 
mogą się zapoznać, więc nie będę – nawet nie mam 
zamiaru – tych wszystkich 80 podmiotów wymieniać.

Szczególnej dyskusji na posiedzeniu komisji nie 
było. Ja zadałam pytanie – może państwa senatorów 
też będzie to interesować – dlaczego jest to kwota 
3 tysięcy 900 zł, czyli podstawa średniego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej z 2015 r. No, jest to 
jeszcze trwanie… Ustawa na ten sam temat, ustawa 
z 2017 r. była tworzona w oparciu o tamten wskaźnik 
gospodarczy. W wielu zakładach opieki zdrowotnej 
– ja się jeszcze posługuję tą nazwą, tak trochę histo-
rycznie; jakoś mi to łatwiej powiedzieć niż „podmioty 
lecznicze” – jest to już w toku, są już zrobione pewne 
plany finansowe, plany finansowe związane z wyso-
kością kontraktów z NFZ, ale od 2019 r. ta kwota już 
będzie uwalniana i będzie corocznie rewaloryzowana 
zgodnie ze wskaźnikiem z poprzedniego roku. To jest 
jeszcze zapis ustawy z 2017 r.

Pytaliśmy też o to, skąd będą pieniądze na te pod-
wyżki. W tym roku sieć szpitali, pracownicy zatrud-
nieni w sieci szpitali ‒ a mówimy tu, jeszcze raz po-
wtórzę, o wszystkich pracownikach, o pracownikach 
wykonujących zawody medyczne i o pracownikach 
niewykonujących zawodów sensu stricto medycz-
nych… Szpitale w sieci dostały o ponad 4% większe 
kontrakty. Taką jaskółką dla nas, z którą wszyscy 
pracownicy ochrony zdrowia wiążą duże nadzieje, 
jest podpisanie 4 września tego roku zmienionego pla-
nu finansowego NFZ. Chodzi o dodawany 1 miliard 
400 milionów zł, o czym pani minister przypomniała 
nam na posiedzeniu komisji.

Ze strony społecznej był przedstawiciel Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, pan Krzysztof Baka, który miał 
wątpliwości co do klasyfikacji niektórych pracowni-
ków farmacji. Myślę, że tu nikt nie jest skrzywdzony, 
bo farmaceuta z wyższym wykształceniem czy ze 
specjalizacją jest klasyfikowany w grupie 5 bądź, 
jeżeli jego kwalifikacje są niższe, w grupie 6.

Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że jest to usta-
wa o naliczaniu najniższego zasadniczego wynagro-
dzenia. Ono nie obejmuje dodatków, które wynikają 
z kodeksu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony na 

wodowych, i ten współczynnik został podniesiony 
o 0,4 punktu procentowego, tak że wynosi on 0,58.

Następna zmiana, jaką wprowadzono w tych usta-
wach, to z kolei zmiana, która powinna zadowolić – 
no, nie tyle powinna, ile zadowoli – pielęgniarki. Bo 
do tej pory pielęgniarki były podzielone na 3 grupy 
zawodowe. Jeśli pielęgniarka lub położna ma studia 
magisterskie i tytuł specjalisty, to wtedy ten współ-
czynnik naliczania najniższej pensji wynosi 1,05; jeśli 
ma tylko tytuł specjalisty albo jeśli jest magistrem, 
to wtedy ten współczynnik wynosi 0,73. Są też pie-
lęgniarki lub położne, które nie mają ani studiów 
wyższych, ani specjalizacji, i te panie, te pielęgniarki 
będą miały pensję naliczaną wg współczynnika 0,64. 
Pielęgniarki przechodzą do… Tzn. w poprzednim 
rozwiązaniu, wg poprzedniej kwalifikacji panie, któ-
re posiadały albo tylko wyższe wykształcenie, albo 
specjalizację, były niżej klasyfikowane. Tak że to 
również jest korzystna zmiana dla pielęgniarek.

W nowelizacji ustawy zmieniono także termin, 
do którego odpowiedzialni za kształtowanie wy-
nagrodzeń w swoich jednostkach, czyli kierownicy 
jednostek, czy to w drodze układu zbiorowego, czy 
to w drodze decyzji kierowników czy dyrektorów… 
Do tej pory datą graniczną dla ustalenia nowych wy-
nagrodzeń była data 1 lipca każdego roku, a teraz, tą 
ustawą, wprowadzamy zmianę, że te wynagrodzenia 
muszą być określone już do 15 czerwca każdego roku.

W tej ustawie, w tej nowelizacji wprowadzono 
również zmiany do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, żeby ułatwić planowanie pracy w ra-
townictwie medycznym, bo jest to najszybsza droga 
właśnie do ułatwienia planowania pracy i zarobków 
w ratownictwie medycznym.

Co ustawa na celu? Po co w ogóle te zmiany? 
Ustawa z 2017 r., ta nowelizowana teraz, to jest wielki 
problem i wydatek dla budżetu państwa. Dotyczy ok. 
30 tysięcy podmiotów leczniczych… przepraszam, 22 
tysięcy podmiotów leczniczych i prawie 65 tysięcy 
pracowników, w tym 29 tysięcy pielęgniarek i ponad 
35 tysięcy pracowników działalności podstawowej 
innej niż działalność pracowników wykonujących 
zawody medyczne. Mamy nadzieję, że zapewnienie 
stałego, rewaloryzowanego systematycznie co roku 
uposażenia zasadniczego dla wszystkich grup zawo-
dowych zatrudnionych w podmiotach leczniczych da 
pewność stałej podwyżki, stałej regulacji i będzie to 
zachęcało do tego, by jednak pracować nie na podsta-
wie kontraktów i umów cywilnoprawnych, tylko na 
podstawie umowy o pracę, która jest dla pracownika 
na dłuższą metę – w całym jego życiu, nie mówię już 
o emeryturze – znacznie korzystniejsza. To, że są te 
3 klasyfikacje w grupie pielęgniarek i położnych, ma 



37

65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego  

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych…

(senator sprawozdawca D. Czudowska) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania do pani senator sprawoz-
dawcy? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję… Przepraszam, jeszcze przed-

stawiciel rządu.
Projekt został wniesiony przez rząd. Do prezento-

wania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister zdrowia.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos? Jest 
z nami pani Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pani minister chce zabrać głos?
Bardzo proszę, mównica jest dla pani.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym krótko uzupełnić wypowiedź pani se-

nator. Ta nowelizacja ustawy z ubiegłego roku wynika 
z wielu informacji, jakie docierały do nas od pracow-
ników, pracodawców i samorządów lokalnych, które 
są właścicielami podmiotów leczniczych. Zwracano 
uwagę na konieczność nowelizacji tej ustawy i ta no-
welizacja spełnia oczekiwania społeczne dotyczące 
poszczególnych kategorii.

W tym momencie pozwolę sobie skomentować 
pytanie pana senatora dotyczące tytułu tejże ustawy. 
Pierwotny tytuł ustawy brzmiał: ustawa o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracow-
ników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. W tej chwili proponujemy 
takie brzmienie: o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników… 
Skreślamy słowa „wykonujących zawody medyczne”, 
ale pozostawiamy słowa „zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych”. Na czym polega różnica? Poprzednia wer-
sja obejmowała regulacją pracowników wykonujących 
zawód medyczny. Te zawody są zdefiniowane m.in. 
w rozporządzeniu ministra zdrowia o warunkach udzie-
lania świadczeń. Tam wymieniamy enumeratywnie te 
zawody, które biorą bezpośredni udział w udzielaniu 
świadczeń. W tym momencie rozszerzamy zakres pod-
miotowy tej ustawy – obejmujemy nią pracowników 
działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. Jak państwo zapewne wiecie, rozporzą-
dzenie z 2011 r. rozróżnia pracowników działalności 
podstawowej i pracowników administracyjnych i tech-
nicznych. Tak że mówiąc o niektórych pracownikach 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, mamy na 
myśli pracowników, którzy są zdefiniowani w tym roz-
porządzeniu w kategorii działalności podstawowej, czyli 

umowę o pracę, czyli dodatku za wysługę lat czy za 
pełnienie odpowiedzialniejszych funkcji związanych 
z pracą na danym stanowisku.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie przedsta-
wionej przeze mnie ustawy. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Gogacz.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja bym chciał zapytać… Być może to było mówio-

ne, ale ja się troszeczkę spóźniłem. Chodzi o art. 1 
ustawy, nad którą właśnie pracujemy, i o zmianę za-
pisu, który jest obecnie, mówiącego o ustalaniu naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne. Teraz wprowadza 
się zapis mówiący o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ja 
bym prosił o informację, na czym polega ta zmiana 
i którzy to pracownicy. Wcześniej byli to wszyscy 
pracownicy wykonujący zawody medyczne. Teraz 
będzie zapis mówiący o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia niektórych pracowników za-
trudnionych w podmiotach leczniczych. Czy to było 
omawiane na posiedzeniu komisji?

Senator Dorota Czudowska:
Nie. Przyznam się panu senatorowi, że na taki 

szczegół nikt nie zwrócił uwagi. Tu jest mowa o wy-
nagrodzeniu zasadniczym. Ta ustawa ma taką na-
zwę: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz niektórych innych ustaw. Rzeczywiście ten 
art. 1… Tak było do tej pory. Tytuł ustawy… Myślę, 
że o wytłumaczenie tego poprosimy panią minister. 
Dobrze?

(Senator Stanisław Gogacz: Wysłuchałem już by-
łego pana ministra i mam informację. Ale jak będzie 
ten etap, kiedy pani minister odpowiada na pytania, 
to oczywiście skorzystam. Dziękuję bardzo.)
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) ustawie, która została uchwalona w ubiegłym roku 
i która już obowiązuje. Załącznik do tejże ustawy 
definiuje poszczególne grupy zawodowe według kwa-
lifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. 
W tych kategoriach dotychczasowych, czyli w tych 
10 kategoriach, wymienione są takie grupy zawodo-
we: lekarz, lekarz specjalista, lekarz ze specjalizacją 
I stopnia, lekarz bez specjalizacji, stażysta, farma-
ceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny lub 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny 
niż określony w pktach 1–4, a wymagający wyższe-
go wykształcenia i specjalizacji, pielęgniarka, pie-
lęgniarka z tytułem magistra ze specjalizacją oraz 
pracownicy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czyli dla 
każdego osobno.)

Czyli dla każdego osobno.
I są określone współczynniki pracy. 

Współczynniki, które będziemy brać pod uwagę przy 
ustalaniu minimalnego wynagrodzenia.

W tej regulacji rozszerzamy to jeszcze o inną grupę 
pracowników, którzy nie byli tutaj zdefiniowani, a są 
w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2011 r. pogru-
powani w zestawie pracowników działalności pod-
stawowej. To rozporządzenie jest znane wszystkim 
dyrektorom podmiotów leczniczych. Na tej podstawie 
przygotowują oni m.in. regulaminy wynagradzania. 
Na liście pracowników działalności podstawowej 
są 142 pozycje, więc nie będę ich wymieniała. Dla 
przykładu podam, że są tam sekretarki, statystycy 
medyczni, inżynierowie medyczni, technicy, pracow-
nicy sterylizacji i inne osoby, które biorą udział w ja-
kikolwiek sposób w udzielaniu świadczeń, a nie są to 
stricte zawody medyczne w rozumieniu ustawy. Tak 
że jest rozszerzony zakres podmiotowy tejże ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Chciałbym jeszcze dopytać, co to jest ta działalność 
podstawowa i inne te działalności. 

Kiedy sekretarka działa w ramach działalności 
podstawowej, a kiedy ta sama sekretarka być może 
działa nie w ramach działalności podstawowej? Czy 
to jest jasno określone?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Józefa Szczurek-Żelazko:
Oczywiście. Tak jak już odpowiedziałam przy 

poprzednim pytaniu, katalog zawodów zawartych 

tych pracowników, którzy biorą udział w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych.

Wysoka Izbo, prosimy o uchwalenie tejże ustawy. 
Jest ona bardzo oczekiwana z wielu powodów i jest 
m.in. gwarancją sukcesywnego, corocznego wzrostu 
wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód 
medyczny biorących udział w udzielaniu świadczeń. 
Jest to niezwykle ważne w sytuacji, w której mamy 
odpływ pracowników, mamy braki, jeżeli chodzi 
o pracowników wykonujących zawód pielęgniarki 
czy lekarza. Taka gwarancja sukcesywnego wzro-
stu wynagrodzeń jest motywacją do podejmowania 
pracy w sektorze ochrony zdrowia finansowanym ze 
środków publicznych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę chwilę pozostać, Pani Minister, ponieważ 

mogą być pytania.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie pani mi-

nister?
(Senator Stanisław Gogacz: Ja mam pytanie.)
Pan senator Gogacz. Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym zapytać panią minister o te zawody 

medyczne. To nie jest duża grupa… Prosiłbym o to, 
żeby pani wymieniła te wszystkie zawody medyczne. 
To nie jest chyba duża grupa. Miałem niedawno spo-
tkanie z grupą zawodową rehabilitantów, fizjoterapeu-
tów medycznych. Chcę zapytać, czy dobrodziejstwo 
tych zapisów będzie również dotyczyło tej grupy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Minister, ja uzupełnię to pytanie, jeśli wolno. 

Chciałbym tak to sprecyzować: czy ta grupa podsta-
wowych zawodów medycznych obejmuje wszystkich 
lekarzy i czy to będzie tak, że ta ustawa da podstawy 
do ustalenia minimalnego wynagrodzenia osobno dla 
pielęgniarek, osobno dla fizjoterapeutów, dla lekarzy 
itd.? Jak to jest?

Poproszę o odpowiedź, a potem głos zabierze pan 
senator Czerwiński.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko:
Dobrze, oczywiście. Jeżeli chodzi o zawody me-

dyczne, to zostały one zdefiniowane w pierwotnej 
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(sekretarz stanu J. Szczurek-Żelazko) można powiedzieć: z wyjątkiem pielęgniarek i po-
łożnych, które mają osobną instytucję zajmującą się 
właśnie tym kształceniem podyplomowym. To insty-
tucja niezwykle ważna dla pokazania, jaka jest ranga 
tej instytucji dla tego środowiska. Można podać jako 
przykład, że w tej chwili pod opieką CMKP jest po-
nad 25 tysięcy lekarzy, którzy się specjalizują. Tak że 
jest to instytucja, która musi działać dobrze i w spo-
sób nieprzerwany. A jeśli chodzi o podstawę prawną 
działania tej instytucji, tego centrum, to jest ona, moż-
na powiedzieć, anachroniczna i co najmniej dziwna, 
bo centrum działa na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z 9 października 1970 r., które powołało 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
z dniem 1 stycznia 1971 r. I jak czytamy w uzasadnie-
niu tej ustawy, która dzisiaj jest przed nami… Bardzo 
łagodnie, powiedziałbym, napisano tam, że rozpo-
rządzenie to jest zakorzenione w systemie prawnym 
opartym na odmiennych założeniach. A te odmienne 
założenia – mogę to powiedzieć tak troszkę dla roz-
bawienia państwa – mówią m.in. właśnie… No, już 
nie założenia, tylko właśnie przepis, na podstawie 
którego CMKP działa, jeden z przepisów mówi, że 
w radzie naukowej centrum zasiada m.in. przedstawi-
ciel podstawowej organizacji partyjnej, czyli Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jest obowiązu-
jący przepis, na podstawie którego działa centrum. 
A więc już tutaj widać, że rzeczywiście założenia, na 
podstawie których działa centrum, są już do zmiany. 
Jest tak choćby dlatego, że instytucja przeze mnie 
tu przywołana już nie istnieje, ale nie tylko. Istnieje 
więc po prostu konieczność nowego unormowania.

Jest również kwestia tego, czym to centrum jest. 
I tego dotyczyło najwięcej wątpliwości, pytań, także 
w czasie wspólnego posiedzenia komisji była dyskusja 
na ten temat. Można powiedzieć, że zgodnie z ustawą, 
którą mamy przed sobą, centrum ma być państwową 
osobą prawną. Do dyskusji o tym, czym ono powin-
no być, nie będę już wracał, ale niewątpliwie ważne 
jest… Żeby zrozumieć, powiedzmy, tak z perspekty-
wy laika, czym jest centrum, to trzeba powiedzieć, że 
jest to coś pomiędzy instytutem naukowym a uczelnią 
wyższą. Można powiedzieć, że jest to unikat. Ale też 
trzeba zauważyć, że to unikat, który sprawdza się 
dobrze w naszym systemie służby zdrowia, i nie tylko 
w naszym. Mimo że jest to dziedzictwo poprzedniej 
epoki, to tego typu instytucje z powodzeniem funk-
cjonują także w niektórych innych krajach, w wielu 
innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, i wy-
daje się, że dobrze się sprawdzają. A zatem można 
powiedzieć… Mówię o tym dlatego, że w gruncie rze-
czy ta ustawa, mimo że jest czymś zupełnie nowym 
w rzeczywistości Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego, to jednak właściwie nie zmienia 
wielu rzeczy, tylko sankcjonuje w nowy uporządko-
wany sposób to, co jest istotą centrum.

w rozporządzeniu ministra zdrowia w 2011 r. wy-
mienia te zawody enumeratywnie. Sekretarka zatrud-
niona w działalności podstawowej to jest sekretarka, 
która pracuje w poradni, w przychodni, na oddziale, 
która bierze udział przy czynnościach administra-
cyjnych związanych z udzielaniem świadczeń. Ale 
sekretarką działalności podstawowej nie będzie se-
kretarka, która pracuje w gabinecie dyrektora.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 

Szczurek-Żelazko: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 945, spra-
wozdanie komisji – w druku nr 945 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora 
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister! Panie Dyrektorze Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Panie 
Profesorze Gellert! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie ze 
wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu, które odbyło się 18 wrze-
śnia.

Jednak zanim przystąpię do przedstawienia pań-
stwu wniosków, chciałbym krótko omówić ustawę 
i pewien kontekst.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
to instytucja, która nie jest wszystkim dobrze znana, 
ale jeśli chodzi o środowiska zawodów medycznych, 
które wymagają wyższego wykształcenia, jest to in-
stytucja bardzo im bliska, ponieważ od bardzo daw-
na koordynuje ona kształcenie podyplomowe w tych 
zawodach. To są takie zawody jak: lekarze, lekarze 
dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni, ratow-
nicy medyczni, wiele innych zawodów… W zasadzie 
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) CMKP – jest tylko jedna. Jest to również instytucja 
prowadząca akredytację jednostek, które kształcą, 
bo niektórzy profesjonaliści medyczni nie kształcą 
się w samym centrum, tylko w różnych innych in-
stytucjach, niemniej zgodnie z przepisami to właśnie 
centrum akredytuje te jednostki szkolące. Centrum 
zajmuje się także kwalifikacją lekarzy i specjalistów 
innych zawodów medycznych do odbycia kursów spe-
cjalizacyjnych. Niezwykle ważnym obszarem działa-
nia centrum jest przygotowywanie i modyfikowanie 
programów specjalizacji, których jest w różnego ro-
dzaju odmianach i modułach kilkaset, np. dla samych 
lekarzy jest 369 różnych programów. No i wreszcie 
niezwykle ważnym działaniem centrum jest prowa-
dzenie kursów specjalizacyjnych, zwłaszcza w takich 
obszarach, w których nikt inny nie chce ich prowa-
dzić. I niezwykle istotne jest też to, że czasem, można 
powiedzieć, gdyby to zostawić jakiemuś wolnemu 
rynkowi, to mogłoby się okazać, że niektórzy lekarze 
czy inni profesjonaliści nie są w stanie odpowiednio 
się wyspecjalizować.

Tak jak powiedziałem, centrum prowadzi działal-
ność naukową, posiada kategorię A. Ważne jest to, że 
jest to instytucja o bardzo wysokim statusie nauko-
wym. No i prowadzi również działalność leczniczą. 
Jeden ze szpitali centrum, szpital im. prof. Adama 
Grucy w Otwocku, notabene jeden z nielicznych 
w ogóle niezadłużonych szpitali, jest wiodącą jed-
nostką na tle innych szpitali, wyróżniającą się. 

Wydaje się, że to wszystko warto przypomnieć, bo 
w czasie dyskusji na temat tego nowego uregulowania 
były propozycje czy pomysły, żeby uregulować to ina-
czej niż dotychczas, żeby dokonać jakichś istotnych 
zmian. Myślę, że dobrze się stało, że ustawa, którą 
mamy przed sobą, w zasadzie, można powiedzieć, 
sankcjonuje to, co dobrego jest w centrum. 

Myślę, że przy okazji na ręce pana dyrektora cen-
trum, pana profesora Gellerta, warto złożyć podzię-
kowania – dla pana profesora, a także dla wszystkich 
pracowników centrum, bo jest to jakaś okazja do tego, 
żeby tę instytucję zaprezentować, mając nadzieję, że 
dalej będzie się rozwijać w takim samym stylu jak 
dotychczas.

No, żeby właśnie wspomnieć jeszcze o tym, czym 
centrum jest, można powiedzieć, że zarówno dotych-
czas taka była praktyka, jak i tak właśnie w ustawie 
jest, że stanowisko dyrektora centrum jest, można 
powiedzieć, stanowiskiem analogicznym do stano-
wiska rektora uczelni wyższej, a rada naukowa jest 
ciałem analogicznym do senatu uczelni i według ta-
kich samych zasad wszystko się odbywa. Regulacje 
szczegółowe dotyczące tego, jak funkcjonują te orga-
ny, będą zawarte w statucie centrum, również tak jak 
to dotychczas było.

Panie Marszałku, w związku z tym wszystkim, co 
powiedziałem, mam zaszczyt w imieniu 2 połączo-

I tak z tej ustawy wynika, że Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego jest czy będzie podmio-
tem, który zajmuje się, tak jak już powiedziałem, or-
ganizacją i koordynacją kształcenia podyplomowego, 
który gwarantuje pracownikom centrum zaangażo-
wanym w dydaktykę status nauczycieli akademickich 
– to bardzo ważne – a także możliwość ich rozwoju 
naukowego, w tym także ma prawo do nadawania 
stopni doktora i doktora habilitowanego, a także wno-
szenia o tytuł profesora. Centrum również musi posia-
dać możliwość prowadzenia badań w dziedzinie nauk 
medycznych, a zatem powinno mieć – i zgodnie z tą 
ustawą będzie miało – możliwość pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na badania. To niezwykle ważne, 
ponieważ te środki mogą pochodzić z różnych źródeł. 
Centrum ze względu na konieczność posiadania za-
plecza klinicznego, zwłaszcza właśnie w kształceniu 
podyplomowym niektórych zawodów medycznych, 
jest organem założycielskim dla 2 szpitali klinicz-
nych. Ustawa oczywiście tworzy również ramy praw-
ne dalszego funkcjonowania tego działu klinicznego, 
który składa się, tak jak powiedziałem, z 2 szpitali, 
28 klinik, 16 zakładów i 1 pracowni. Z jednej strony 
jest to bardzo potężna podstawa kształcenia podyplo-
mowego w zawodach medycznych, a z drugiej są to 
po prostu zakłady lecznicze, które działają na rzecz 
pacjentów.

No i można powiedzieć, że bardzo istotne w kon-
tekście zmieniających się podstaw prawnych – bo 
tamto rozporządzenie zostało wydane na podstawie 
przepisów regulujących szkolnictwo wyższe w tam-
tym czasie, w latach siedemdziesiątych czy w zasa-
dzie sześćdziesiątych, bo wtedy powstawało – jest to, 
że w tej chwili przepisy ustawy, którą mamy przed 
sobą, muszą być zgodne z nowymi przepisami, nie-
dawno przyjmowanymi przez nas, regulującymi kwe-
stie szkolnictwa wyższego i nauki.

Oczywiście sprawy Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego są także regulowane 
w ustawie od strony organizacyjnej, a zatem ustawa 
na nowo reguluje nie tylko nowe umocowanie CMKP, 
ale także niektóre zasady organizacji i koordynacji 
kształcenia podyplomowego w zawodach medycz-
nych, doprecyzowuje niektóre zasady struktury 
CMKP, kompetencje pewnych organów. No i, jak już 
wspomniałem, w zasadzie można powiedzieć, że co 
do istoty nie zmienia wiele w funkcjonowaniu CMKP, 
w takim funkcjonowaniu, jakie widzimy dzisiaj. 

Ja przy okazji chciałbym podkreślić, że wpraw-
dzie kształceniem podyplomowym w zawodach me-
dycznych zajmuje się wiele instytucji, w tym uczel-
nie medyczne, ale instytucja, która to koordynuje 
– tak jak powiedziałem, np. w przypadku lekarzy 
ponad 25 tysięcy osób jest w tej chwili pod opieką 
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja jeszcze dopowiem do pytania, 
jeśli wolno, bo to jest związane z tym, co powiedział 
pan senator Wojtyła.

Narzuca się bowiem takie pytanie: czym się 
różni takie centrum od uniwersytetu medycznego? 
Jeżeliby to było tylko samo kształcenie podyplomo-
we, to byłoby to jasne, bo trzeba najpierw skończyć 
uniwersytet medyczny, a tam się doskonalić. Ale 
jeżeli tam się nadaje doktoraty i tytuły profesor-
skie, prowadzi się badania naukowe i – tutaj w tym 
ostatnim punkcie to nie wiem, czy dobrze powiem 
– prowadzi się też działalność medyczną, leczniczą, 
szpitale można prowadzić, to czym się to różni od 
uniwersytetu? Czy to nie jest jakiś superuniwersytet 
w stosunku do innych uniwersytetów medycznych 
i czy to właśnie tak ma być? To jest uzupełnienie 
pytania pana senatora Wojtyły, bo chyba jesteśmy 
w tej samej linii…

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję, Panie Senatorze, za pytanie. Najkrócej 

odpowiadając na pytanie obu panów, powiedziałbym 
tak: lepsze bywa, jeśli nie jest, wrogiem dobrego. 
W związku z tym lepiej nie zmieniać tego, co działa 
dobrze, a centrum, tak jak już kilkakrotnie powie-
działem, działa dobrze. I wydaje się, że to… Ja bym 
się tego trzymał.

Czym się różni centrum od instytutu i czym się 
różni centrum od uczelni? Ja już wcześniej mówiłem, 
że centrum jest czymś pośrodku. Od instytutu różni 
się przede wszystkim tym, że… Ta część dydaktycz-
na, a także koordynacja kształcenia podyplomowe-
go, są czymś, czym instytuty się nie zajmują. Od 
uczelni…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Koordynacją 
się nie zajmują?)

No nie, koordynacją kształcenia się nie zajmują.
(Senator Andrzej Wojtyła: A podyplomowe?)
Nie, nie zajmują się koordynacją… Panie 

Senatorze, koordynacją kształcenia podyplomo-
wego zajmuje się tylko centrum. A czym się różni 
centrum od uczelni? Różni się przede wszystkim 
tym, że nie są tam prowadzone studia pierwszego 
i drugiego stopnia i nie są również prowadzone 
studia podyplomowe. Często myli się specjalizację 
w zawodach medycznych ze studiami podyplomo-
wymi, a to nie są…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale dokto-
ranckie już tak.)

Tak, tylko studia doktoranckie. Dokładnie tak. 
Panie Marszałku, to jest jedyny rodzaj studiów, 

nych komisji zwrócić się do Wysokiej Izby o przyjęcie 
omawianej ustawy bez poprawek. 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?

Nikt się nie zgłasza… Jest zgłoszenie.
Pan senator Wojtyła. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja zgadzam się z panem senatorem, że CMKP to 

jest ważna instytucja. Ja sam w trakcie specjalizacji 
korzystałem z usług CMKP. I wiem też, że jest to 
instytucja, którą dotychczas nie bardzo można było 
przyporządkować: czy to jest instytut badawczy, bo 
rada naukowa, dyrektor jakby odpowiadają ustawie 
o instytutach badawczych, czy to jest uczelnia, po-
nieważ zajmuje się również kształceniem podyplo-
mowym.

I ja mam pytanie, dlaczego np. nie potraktowano 
CMKP jak instytutu badawczego? Przecież instytuty 
badawcze, zgodnie z ustawą o instytutach badaw-
czych, również mogą prowadzić studia podyplomo-
we – oczywiście nie na poziomie uniwersyteckim 
– a takie zadania wypełnia CMKP. Tak że ja, no… 
Tworzymy instytucję, i bardzo dobrze, tylko mam 
wątpliwości, czy jest sens tworzyć coś innego niż 
coś, co obecnie występuje w systemie prawnym, czyli 
coś innego niż albo instytut naukowo-badawczy, albo 
zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, tą nową, 
ustawą 2.0, uczelnię wyższą.

Ja mam też pytanie dotyczące tego, że w nowej 
ustawie… Bo tutaj mówi się, że pracownicy stają się 
pracownikami nowej instytucji. Ale w ustawie 2.0 
mówi się o tym, że… występują w niej profesorowie 
dydaktyczni, adiunkci, profesorowie. Jak to będzie 
w tym CMKP? Bo tam jest troszeczkę inny system.

Poza tym ja nie widzę tutaj, kto powołuje radę na-
ukową. W tej ustawie nic się nie mówi, kto powołuje 
radę naukową. Jest skład rady naukowej, ale nigdzie 
nie znalazłem zapisu, kto tę radę powołuje.

W art. 10 ust. 2 mówi się, że CMKP może otrzy-
mywać środki z budżetu państwa. Ja się zgadzam. Ale 
dlaczego tylko do wysokości 500 tysięcy? Czym to 
było podyktowane, że tylko do wysokości 500 tysię-
cy? Instytuty naukowo-badawcze mogą otrzymywać 
dotacje i tam nigdzie się nie ogranicza tego, jaka jest 
wysokość tej dotacji. Dziękuję bardzo.
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(senator K. Radziwiłł) powinny być programy tych specjalizacji, no i ko-
ordynowaniem tego kształcenia, które też jest nie-
zwykle skomplikowane, rozbudowane. Przy tym 
jeszcze raz bardzo zwracam uwagę na to, o czym 
już wspomniałem, to znaczy że ten system jest 
w ciągłym ruchu. Obecnie jest ponad 25 tysięcy 
lekarzy, a także tysiące innych profesjonalistów, 
którzy są koordynowani przez centrum. Trzeba 
być bardzo ostrożnym w regulowaniu tej sprawy 
na nowo, tak żeby przy okazji nie doszło do jakie-
goś zaburzenia tego kształcenia. Tam są lekarze 
czy inni profesjonaliści, którzy dopiero zaczę-
li kształcenie albo są już w piątym czy szóstym 
roku swojego kształcenia, i wydaje się, że jakaś 
zasadnicza zmiana dotycząca instytucji, która 
prowadzi – powtarzam: dobrze prowadzi – swoją 
działalność w tym zakresie, byłaby po prostu nie-
bezpieczna dla systemu ochrony zdrowia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-
dawcy?

Pan senator Wojtyła, proszę.

Senator Andrzej Wojtyła:

Kto powołuje radę? To było pytanie. Jak będzie 
z tymi nauczycielami? Czy tam będzie też profesor 
dydaktyczny, tak jak jest w ustawie o szkolnictwie 
wyższym? Tutaj nie mówi się o tym wyraźnie, jest 
tylko mowa o tym, że nauczyciele akademiccy po-
zostają nauczycielami akademickimi, ale w tej no-
wej ustawie rozróżnia się profesorów i profesorów 
dydaktycznych, którzy nie zajmują się nauką. Jak 
będzie w CMKP?

Senator Konstanty Radziwiłł:
Szczegółowa regulacja dotycząca tego, w jaki 

sposób jest powoływana ta rada, będzie w statu-
cie, tak jak dotychczas. Do rady w odpowiedni 
sposób stosuje się, tak jak powiedziałem, przepisy 
odnoszące się do senatu uczelni, zawarte w tzw. 
ustawie 2.0.

(Senator Andrzej Wojtyła: A tu nie jest napisane… 
Gdzie to jest napisane, Panie Senatorze?)

Założenie jest takie, że tam, gdzie nie ma regulacji 
wprost, będą odpowiednio stosowane przepisy tzw. 
ustawy 2.0.

(Senator Andrzej Wojtyła: Gdzie to jest zapisane, 
Panie Senatorze?)

To może ewentualnie poprosimy jeszcze panią 
minister o dopowiedzenie tego… Ale wydaje mi się, 
że w tym zakresie nie ma żadnych wątpliwości.

które tam się odbywają. Nie odbywają się tam 
studia pierwszego i drugiego stopnia i nie odby-
wają się tam studia podyplomowe. Tam odbywa 
się coś, co jest unikatem, można powiedzieć, na 
polu kształcenia podyplomowego, a mianowicie 
specjalizacja. To jest specyficzny rodzaj kształ-
cenia podyplomowego. No i właśnie tym zajmuje 
się to centrum. W związku z tym, że centrum 
prowadzi… Taka szkoła w zakresie kształcenia 
podyplomowego dla osób, które już skończyły 
odpowiednie studia i są wykwalifikowanymi 
osobami, musi posiadać nauczycieli, którzy mają 
odpowiednią rangę, odpowiedni status – choćby 
po to, żeby tam chcieli pracować – w związku 
z czym tworzy się pewnego rodzaju odniesienia do 
uczelni, tak żeby nauczyciele w tym centrum byli 
nauczycielami akademickimi. Jeśli tam pracują 
nauczyciele akademiccy… Trudno byłoby sobie 
wyobrazić taką szkołę, która byłaby szkołą tylko 
w sensie dydaktycznym i nie miała możliwości 
prowadzenia badań. I stąd właśnie ta możliwość 
prowadzenia badań. Rozszerzając… Mówimy 
o kształceniu podyplomowym w zawodach me-
dycznych i trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby 
to się odbywało wyłącznie, że tak powiem, na 
sucho, na kursach, które nie mają zakorzenienia 
w konkretnych klinikach. I stąd możliwość pro-
wadzenia tych klinik przez CMKP.

Wracając do tych podstawowych pytań, czy to 
nie jest przypadkiem uczelnia, czy to nie powinna 
być uczelnia…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jest.)
Nie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To jest uczel-

nia.)
To jest troszkę coś innego.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jest.)
Czy to nie powinien być po prostu instytut? 

Nie, bo to jest coś innego, coś pomiędzy. Tak 
jest od blisko 50 lat i wydaje się, że ta forma się 
na tyle sprawdziła, że nie warto myśleć o jakiejś 
zasadniczej zmianie. Na ten temat dyskusja się 
toczyła. Niektóre uczelnie medyczne powołały 
nawet wydziały, oddziały czy jakieś inne komórki, 
które zajmują się kształceniem podyplomowym. 
I tak dalej będzie, ale tym koordynatorem kształ-
cenia – ze względu na jego status, na jego rangę, 
również w kontekście systemu ochrony zdrowia, 
bo w grę wchodzi np. kwestia ustalania, co jest 
priorytetem, w jakim kierunku to kształcenie po-
winno być prowadzone w szczególności… Do tego 
wymagana jest pewna specjalna instytucja, która 
w ścisłej koordynacji z ministrem zdrowia zajmuje 
się ustalaniem tego, jakie będą specjalizacje, jakie 
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różniło od uniwersytetu medycznego… Właściwie 
na korzyść będzie się różniło tym, że będzie mogło 
kształcić podyplomowo, czego uczelnie medyczne, 
uniwersytety medyczne nie mają prawa robić. Tak 
więc tu jest właściwie pewne zakłócenie.

Pytanie jest takie: czy uczelnie medyczne nie mo-
głyby prowadzić tego kształcenia podyplomowego? 
Skoro jest takie centrum, ma swój dorobek i kształci 
w skali całego kraju – niech tak będzie. Ale nie widzę 
żadnej potrzeby, żeby miało także nadawać doktoraty 
i profesury. Bo wtedy przestaje być zwykłym centrum 
kształcenia zawodowego, a staje się centrum kształce-
nia naukowego. Tym bardziej że ma prowadzić bada-
nia naukowe. W tej całej koncepcji jest według mnie 
jakieś pęknięcie. Przepraszam, ale mówię to z pozycji 
bardziej profesorskiej aniżeli politycznej. Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos 
w dyskusji?

Pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie chciałbym, żeby pytanie pana senatora Wojtyły 

zawisło w powietrzu, żeby było tak, że coś tutaj nie 
gra, więc już sprawdziłem: jest art. 5, w którym mowa 
o tym, że właśnie w takich sytuacjach odpowiednio 
stosuje się przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, czyli tę tzw. ustawę 2.0, jeśli chodzi 
o te różne kwestie dotyczące np. rady naukowej. Tak 
jak powiedziałem: dyrektor jak rektor, rada naukowa 
jak senat, co do tego nie ma wątpliwości.

Nie chciałbym tutaj… Nie ośmielam się za bardzo 
dyskutować czy polemizować z panem marszałkiem, 
ale wydaje się, że… Tzn. z całą pewnością uczelnie 
wyższe, uczelnie medyczne mogą prowadzić kształ-
cenie podyplomowe. I, tak jak powiedziałem, robią to. 
A istotą działania Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego, takim, jak to się mówi, core, jest 
przede wszystkim koordynacja tego kształcenia, przy-
gotowywanie programów specjalizacji, akredytacja 
jednostek, które mogą to kształcenie prowadzić. I po-
nieważ ten system działa nieźle… Jak się wydaje, zde-
cydowanie należy to zauważyć, że działa nieźle. I nie 
mówimy tu absolutnie o tworzeniu czegoś nowego, 
o żadnej nowej koncepcji, tylko po prostu o nowym 
przepisie, który porządkuje w stosunku do tamtego, 
zupełnie archaicznego, z poprzedniej epoki, to, co 
działa dobrze, w taki sposób, że kontynuacja będzie 
możliwa. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
To był głos w dyskusji.
Jeszcze pan senator Wojtyła chce zabrać głos 

w dyskusji, ale zanim dojdzie do mównicy, to ja tyl-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-
dawcy? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister zdro-
wia.

Czy przedstawiciel rządu, pani minister Józefa 
Szczurek-Żelazko, chce zabrać głos w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nikt się nie zapisał.)
Ja się zapiszę, skoro nikt się nie zapisuje.
Ponieważ to, co chciałbym powiedzieć, wykracza 

poza formułę pytania, to korzystam z bliskości mi-
krofonu i z tego, że nikt się nie zapisał do dyskusji. 

Powiem, że mnie ta koncepcja centrum kształcenia 
nie przekonuje z 2 powodów. Pierwszy to jest powód 
mniejszy, to jest sama nazwa. Jak się na początku 
mówi „centrum medyczne”, to każdemu to się ko-
jarzy z tym, że to jest coś związanego z medycyną, 
z leczeniem. Ale gdyby na początek powiedzieć, że 
to jest centrum kształcenia, no to akcent padałby na 
coś trochę innego. Ale to jest pomniejsza uwaga. 
Większa uwaga jest taka, że ja widzę, że to jest pró-
ba budowania superuniwersytetu medycznego. Czy 
to jest potrzebne? Bo co do tego, że potrzebne jest 
kształcenie podyplomowe lekarzy, to ja nie mam wąt-
pliwości. Chyba żadna inna dziedzina naszego życia 
współczesnego nie rozwija się tak szybko jak medy-
cyna i wyobrażam sobie, że lekarz, który skończył 
studia 10 lat temu, właściwie obowiązkowo powinien 
je odnawiać po 10 latach, żeby być w kursie tego, co 
odkrywają nauki medyczne. Tak że kształcenie po-
dyplomowe wydaje mi się niezmiernie potrzebne, po 
to, żeby uzyskiwać wyższe stopnie, i po to, żeby być 
w kursie nowej wiedzy medycznej. Do tego na pewno 
potrzebne jest, jak powiedział pan senator sprawoz-
dawca, to, żeby to nie była instytucja kształcąca na 
sucho, nich ma swój warsztat medyczny, leczniczy, na 
którym będzie pracować i w którym będą kształcić 
się ci lekarze. Ale czy do tego potrzebne są upraw-
nienia doktorskie i profesorskie? Co do tego mam 
bardzo poważne wątpliwości. Bo w gruncie rzeczy 
to centrum nie tylko nie będzie się właściwie niczym 
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(wicemarszałek M. Seweryński) i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma pana senatora.)
Tak? Ponieważ nie ma pana senatora, pan senator 

przewodniczący Stanisław Gogacz złoży sprawoz-
danie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanując czas państwa ministrów, którzy do nas 

przybyli, ja przedstawię sprawozdanie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, zawarte w druku nr 943 A, o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 13 września 2018 r. ustawie 
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektó-
rych innych ustaw.

Marszałek Senatu w dniu 18 września skierował 
ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniu 19 września 2018 r. komisje wno-
szą: Wysoki Senat raczy uchwalić załączony projekt 
uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz 
niektórych innych ustaw.

Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 
na posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektó-
rych innych ustaw wprowadza do tekstu następujące 
poprawki.

Poprawka nr 1: w art. 1 w pkcie 1, w art. 10a w §1 
wyrazy „wspólnie z innymi czynami” zastępuje się 
wyrazami „wspólnie z innym czynem lub czynami”. 
Założenie było takie, że… Pozostawienie zapisu 
„wspólnie z innymi czynami” mogłoby sugerować, 
że nie może zaistnieć sytuacja… Bo jak należałoby 
potraktować sytuację, w której to nie byłoby wspólnie 
z innymi czynami, tylko z innym czynem? Może być 
tylko jeden inny czyn. W takim razie, że tak powiem, 
dopisano tu ten jeden czyn. Chodziło o to, żeby wziąć 
pod uwagę najróżniejsze sytuacje.

Poprawka druga zmierza do tego, żeby ujednolicić 
zapisy, jakie są w ustawie.

Poprawka trzecia: wyrazy „może nastąpić nie póź-
niej niż po upływie 60 dni” zastępuje się wyrazami 
„nie może nastąpić po upływie 60 dni”.

I poprawka ostatnia: w art. 7 skreśla się wyrazy 
„w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. No, to jest 
oczywiste.

Szanowni Państwo, komisje przeprowadziły 
dyskusję nad tymi propozycjami. Chcę powiedzieć, 
że najbardziej istotna, jedna z najbardziej istotnych 
zmian dotyczy art. 108, gdzie wpisujemy… Nie, 
art. 119, gdzie jest zmiana definicji… Chodzi o to, 

ko dopowiem ostatnie nieskromne słowo: że właści-
wie to jest uniwersytet kształcenia podyplomowego. 
Bo gdyby nie było doktoratów i profesur, to sprawa 
byłaby zupełnie jasna. Ale to, o czym tu mowa, nie 
ogranicza się do koordynacji, bo to jest jednak kon-
kretna działalność naukowa, która owocuje doktora-
tami i profesurami. To tyle z mojej strony.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja nie chciałbym być zrozumiany tak, że jestem 

przeciwko CMKP, ponieważ korzystałem z tej in-
stytucji i… Teraz ona ma może mniejsze znaczenie 
niż za tych czasów, kiedy ja robiłem specjalizację, 
i ubolewam nad tym, że lekarze nie mogą korzystać 
z usług CMKP w tak szerokim zakresie, jak to było 
za moich czasów. Ale ja mam wątpliwości natury 
formalnej. Teraz pan senator sprawozdawca mówił 
o tym, że odnosimy się do nowej ustawy o szkolnic-
twie wyższym. Tam jest rada uczelni, która proponuje 
kandydata na rektora. Tutaj nic się nie mówi o radzie 
uczelni. Tak więc skoro ma być ta rada uczelni, która 
proponuje kandydata na rektora, i senat wybiera tego 
rektora spośród kandydatów, którzy zostali przez tę 
radę zaproponowani, to jak to się będzie tutaj odbywa-
ło? Bo tutaj nic się nie mówi, czy będzie rada uczelni, 
czy to jest rada uczelni, która się składa w połowie 
z zewnętrznych podmiotów, a w połowie… musi być 
przynajmniej 1 student i w 50% nauczyciele akade-
miccy… Czy to będą nauczyciele akademiccy, czy 
naukowcy, czy kto to będzie? No, bo wybierał będzie 
senat. Pan senator mówił o tym, że to się odnosi do 
ustawy o szkolnictwie wyższym. No, senat będzie 
wybierał. A kto będzie proponował? Tam jest rada 
uczelni. Tutaj kto będzie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chce jeszcze zabrać 

głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza.
Wobec tego zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 943, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 943 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi, wobec czego 
powtórzę je tutaj, skieruję do pana ministra. 

Mianowicie w jednym z artykułów dodawanych do 
ustawy o Policji, art. 20f, tworzony jest… To znaczy ten 
artykuł daje możliwość tworzenia tzw. rejestru wykro-
czeń. W tym rejestrze będą gromadzone dane nie tylko 
potencjalnych sprawców i dotyczące ich czynów, ale 
także dane osobowe osób pokrzywdzonych, czyli np. 
tych, które zostały okradzione. Potem ten rejestr jest 
czyszczony. Jeśli chodzi o dane związane ze sprawca-
mi, to dokładnie w ust. 15 jest wskazane, kiedy ma być 
czyszczony ten rejestr, kiedy te dane mają być usuwane 
itd. Jeśli zaś chodzi o osoby pokrzywdzone, np. w przy-
padku kradzieży, to o tym mówi ust. 16, w którym mowa 
jest tylko o tym, że dane z tego rejestru, jeśli chodzi 
o osoby pokrzywdzone, są usuwane wraz z usunięciem 
danych sprawcy czynu. Ale przecież może być tak, że 
sprawca czynu nie będzie ustalony. I co wtedy? Czy 
takie dane zostają na wieczność w tym rejestrze, czy 
też jest jakiś inny tryb usuwania tych danych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Brak ustalenia sprawcy czynu uniemożliwia do-

konanie wpisu do rejestru. Z czego to wywodzę? 
Mianowicie nie ma możliwości wpisania informacji, 
w której nie ma sprawcy takiego czynu, ustalonego 
sprawcy. Zmieniany art. 20f ustawy o Policji wskazu-
je, że informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, 
zawierają imiona, nazwiska, pseudonimy i konkretne 
dane dotyczące sprawcy czynu. Trudno sobie wyobra-
zić, żeby był wpisany czyn bez sprawcy. Sprawca jest 
elementem tego czynu.

Dalej. Te wszystkie informacje mają służyć… One 
nie mają być wpisane tylko dla samego wpisania, 
one mają później służyć przypisaniu temu sprawcy 
przestępstwa w sytuacji, gdy wartość mienia, któ-
re sprawca zabrał, przekroczy 500 zł właściwe dla 
przestępstwa, temu, aby objąć te wszystkie zacho-
wania, stworzyć z nich tzw. czyn ciągły i zarzucić 
mu przestępstwo, potraktować go jako przestępcę, 
a następnie wnieść akt oskarżenia. Dane o samym 
czynie bez ustalonej osoby nic nie dają, zupełnie, są 
bezużyteczne i dlatego nie widzę potrzeby wpisywa-
nia tego typu danych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

jaka, że tak powiem, wielkość winy decyduje o tym, 
czy mówimy o wykroczeniu, czy o przestępstwie. 
W art. 119 do tej pory był taki zapis: kto kradnie lub 
przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeśli jej 
wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagro-
dzenia, podlega każe aresztu, ograniczenia warto-
ści albo grzywny. Teraz ten zapis się zmienia – nie 
1/4 będzie tą wielkością, która stanowi kryterium – 
i wprowadza się stałą kwotę na poziomie 500 zł. Kto 
kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, 
jeżeli jej wartość nie przekracza 500 zł…

W art. 120, kiedy jest mowa o przywłaszczeniu, 
ale tu chodzi już o drzewo w lesie, i kara itd.… No, 
zaproponowane jest analogiczne rozwiązanie. Tu się 
sugerowano tym, że ta 1/4 minimalnego wynagro-
dzenia to jednak nie jest stała wielkość, natomiast tu 
chodziło o wprowadzenie stałej kwoty.

Oczywiście to dotyczy zmian w kodeksie wykro-
czeń, jak również w ustawie – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia, ustawa o Policji też jest 
zmieniana. I jeszcze… Gdzież tu mamy ten art. 3… 
Ustawa – Kodeks karny również jest zmieniana. 

Tak że bardzo proszę o przyjęcie tej propozycji 
nowelizacji ustawy. 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? Nikt się nie zgłasza.

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości. Jest z nami pan minister Marcin Warchoł.

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

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam właściwie 

pytanie przechodnie z posiedzenia komisji, na które 
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zbiera się dane o osobach podejrzanych o popełnienie 
określonych czynów oraz obwinionych i ukaranych za 
te wykroczenia, także bez ich wiedzy i zgody. Tak że 
można to wykorzystywać bez ich wiedzy i zgody. Ja 
będę składała taką poprawkę, że w art. 20f w ust. 1 
skreśla się wyrazy „obwinionych”… Uważam, że te 
dane są niepotrzebne. Usłyszeliśmy na posiedzeniu 
komisji informację, że ponieważ lada moment wejdzie 
dyrektywa, która będzie chroniła właśnie przed zbie-
raniem tego typu informacji, to zostanie to zmienione. 
Ale ja nie wiem, kiedy będziemy implementować te 
przepisy, wolę dmuchać na zimne i zabezpieczyć to 
zawczasu, dlatego składam poprawkę.

I druga sprawa, Szanowni Państwo… Aha, dzi-
wiło mnie też… Nie otrzymaliśmy… Na posiedzeniu 
komisji w ogóle nie było przedstawiciela GIODO… 
Uważam, że w takich sprawach, kiedy dane… Ja może 
państwu przeczytam, co to są za dane. To są: imiona, 
nazwiska, pseudonimy, imiona i nazwiska rodziców, 
data i miejsce urodzenia, cechy identyfikacyjne do-
kumentu tożsamości, adres zamieszkania, PESEL, 
obywatelstwo, płeć, źródła utrzymania – uwaga! – 
miejsce zatrudnienia, w miarę możności dane o wa-
runkach materialnych, rodzinnych i osobistych, tego 
typu rzeczy. To jest też czas i miejsce popełnienia 
czynu, opis czynu, w tym sposobu działania sprawcy 
czynu i okoliczności jego popełnienia. Zwracam uwa-
gę na to, że to naprawdę mogą być bardzo wrażliwe 
dane i nie każdy może sobie życzyć, żeby tego typu 
rzeczy były dostępne w rejestrze dla wszystkich po-
licjantów. Nie widzę też takiej potrzeby.

Druga kwestia, druga poprawka, którą chcę zło-
żyć, dotyczy sprawców wykroczeń i tego, że po zmia-
nach w omawianych ustawach sprawcę wykroczeń 
będzie można w niektórych przypadkach traktować 
jak przestępcę. Jest taki art. 74 §2, który stanowi, że… 
„Pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze 
śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie 
zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskar-
żonego lub innych osób”. Tak że można pobierać 
wymazy. I dalej: „W stosunku do osoby podejrza-
nej można dokonać badań lub czynności, o których 
mowa w §2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań 
określonych w §2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, 
wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny 
organizmu”. I dalej, §3a: „Oskarżonego lub osobę 
podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom 
wynikającym z §2 i 3. W razie odmowy poddania się 
tym obowiązkom”… W razie odmowy można zmusić 
taką osobę, można zastosować siłę fizyczną lub środki 
techniczne służące obezwładnieniu. Jak rozumiem, 
paralizator też wchodzi w grę. A przypominam, że 
chodzi o osobę obwinioną o wykroczenie. To nie jest 
jakiś przestępca, nic mu nie zostało udowodnione itd. 
Ja uważam, że tutaj idziemy za daleko. W związku 
z tym proponuję poprawkę, żeby jednak w stosun-

Senator Barbara Zdrojewska:

To ja mam takie pytanie. Skoro te dane dotyczące 
sprawcy są przechowywane i sprawca dokona ko-
lejnych przestępstw w okresie np. 10 lat, to czy ten 
obwiniony z pierwszego przestępstwa… Czy te dane 
wędrują za tym przestępcą, czy też nie? Czy cały 
czas znajdują się w aktach? Proszę odpowiedzieć na 
takie pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Jeżeli to nie jest przedawnione i nie jest objęte 

zatarciem skazania, to oczywiście tak.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są kolejne pytania do pana ministra? Nie ma 

kolejnych pytań.
Panie Ministrze, dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję również.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza zabierze głos pani senator Barbara 

Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowne Panie Senator i Szanowni Panowie 

Senatorowie! Szanowny Panie Ministrze!
Przed chwilą odpowiedział pan na moje pytanie, 

że nawet 10 lat, nie wiem, może 15, może 20, będą 
wędrowały i będą dostępne w rejestrze policyjnym 
dane osoby obwinionej. Co to oznacza? To oznacza, 
że… I to będą wędrowały bez jego wiedzy, bo, jak 
zaraz państwu przytoczę, obwiniony nawet nie musi 
wiedzieć o tym, że te jego dane będą gdzieś tam wę-
drowały i będą zawsze dostępne. A przecież wiemy, 
że nie zawsze obwiniony życzy sobie, żeby tak wiele 
osób, np. na wszystkich posterunkach Policji, wszyscy 
policjanci, którzy mogą korzystać z danych, miało 
przez 10 lat, 20 lat dane osoby obwinionej. Dopóki 
ten przestępca będzie kolejne razy pociągany do od-
powiedzialności, dopóty te dane mogą funkcjonować. 
Ale niech one funkcjonują nawet nie 10 lat, niech so-
bie funkcjonują 2 czy 3 lata. Jestem temu przeciwna, 
uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne i że to jest 
tak, iż obwiniony zostaje wprowadzony w sytuację, 
na którą zupełnie nie ma wpływu. Art. 20f mówi, że 
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(senator B. Zdrojewska) wydłużacie to państwo ponad wymogi kodeksu wy-
kroczeń, z 2 do 3 lat. Pomijam już to, że jest to różnica 
aż o 50%. 

Dlatego składam poprawkę na wypadek, gdyby 
państwo nie przekonali mnie, że to jest błąd lub że 
powinno być tak, jak stanowi kodeks wykroczeń 
w art. 46, czyli 2 lata, czego, o ile się orientuję, mi-
nisterstwo do tej pory nie kwestionowało. To jest 
przekraczanie miary zawartej w normie zasadniczej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
Tylko tyle i aż tyle, Pani Marszałek. Dziękuję bar-

dzo za nieprzerywanie mojego wystąpienia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ależ, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Ooo!)
…nigdy panu nie przerywam.
(Senator Jan Rulewski: Ale ja zawsze dziękuję, 

nawet za to, co nie ma miejsca.)
Rozumiem. Doceniam to.
Czy ma pan poprawkę?
(Senator Jan Rulewski: Tak, mam.)
Na piśmie i podpisaną?
(Senator Jan Rulewski: Tak. Proszę.)
Dobrze. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja jeszcze chciała-

bym się zgłosić. Dwa zdania.)
Pani Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo. 5 minut.

Senator Barbara Zdrojewska:
Nawet krócej.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
Przepraszam, ale zapomniałam dopowiedzieć, że 

to nie jest tylko moja opinia, jest to również opinia 
rzecznika praw obywatelskich, która zresztą zosta-
ła dosyć szczegółowo przedstawiona w odniesieniu 
do tych 2 punktów. Ja przygotowałam poprawki. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że wnioski o charakterze 

legislacyjnym na piśmie złożyli pani senator Barbara 
Zdrojewska i pan senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Tak. Dziękuję.)
Zapraszam pana na mównicę.

ku do osoby podejrzanej o popełnienie wykrocze-
nia stosować odpowiednio jeden z tych przepisów, 
a w stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie 
wykroczenia zagrożonego karą aresztu stosować tego 
typu środki przymusu. I taka będzie moja poprawka.

I, Szanowni Państwo, powiem tak: dajemy znowu 
Policji narzędzie, które może nie być używane, ale 
może być też użyte. I tutaj jest to jasno napisane. 
Może być użyte np. wobec osób, które są określa-
ne jako przeciwnicy polityczni, dlatego że np. brały 
udział w demonstracji i popełniły jakieś wykrocze-
nie. Uważam, że daje to Policji ogromną możliwość 
nadużywania i wykorzystywania tego przepisu. 
Stanowczo przeciwko temu protestuję i składam te 
2 poprawki. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Dziękuję za poprawki.
Teraz głos zabierze pan senator Rulewski. Proszę 

bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyłączam się do wypowiedzi i uwag pani senator 

Zdrojewskiej. W szczególności uważam, że rośnie 
nam coraz bardziej informatyczna Polska branżo-
wa. Każda branża buduje swoją platformę danych 
informacyjnych. I niekoniecznie dostatecznie do tego 
przekonuje, co do potrzeby, ale również co do, że tak 
powiem, rozpiętości tych danych, o czym mówiła pani 
senator Zdrojewska.

Ja z kolei mam poprawkę, i prosiłbym o reakcję 
rządu… Co do potrzeby w ogóle wprowadzenia tej 
ustawy nie ma wątpliwości. Wprawdzie jest dyskusja, 
czy przyjąć elastyczny system kształtowania granicy 
wykroczenia, czy stały, ale skoro to jest tylko dys-
kusja, skoro nie ma zdecydowanych argumentów, 
przyjmuję, że to rozwiązanie jest właściwe. I nie będę 
oponował przeciwko temu rozwiązaniu, w ramach 
którego wprowadza się stałą granicę, niezależną od 
kształtowania się wynagrodzeń, zwłaszcza wynagro-
dzenia minimalnego.

Chciałbym jednak, Wysoka Izbo i Panowie 
Ministrowie obecni na tej sali, zwrócić uwagę na 
art. 2, który dotyczy starego artykułu ustawy, zasad-
niczej ustawy, art. 20f. I tam w pkcie 15, dalekim, jest 
napisane, że dane osobowe osób, o których mowa, 
usuwa się z rejestru wykroczeń po upływie 3 lat od 
dnia wprowadzenia do rejestru, podczas gdy gene-
ralna zasada zacierania wykroczeń zawarta w art. 46 
§1 kodeksu wykroczeń stanowi o 2 latach. Zatem 
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na rzecz pokrzywdzonego. Pokrzywdzony jest więc 
stroną postępowania. Tak że pokrzywdzonego nie 
możemy tracić z pola widzenia, on też jest uwidacz-
niany, jest koniecznym elementem wyprowadzenia 
aktu oskarżenia. Bo jak napiszemy akt oskarżenia, 
jak wykreślimy dane tego pokrzywdzonego? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, informuję, że punkt siódmy 

porządku obrad – jest to ustawa o zmianie ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa – zo-
stanie rozpatrzony w drugim dniu obrad Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 948, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 948 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie 

i Panowie Senatorowie! Zaproszeni Goście!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie dotyczące 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych – druk nr 948.

Nowelizacja nie jest duża, dotyczy 3 kwestii.
Pierwsza, najważniejsza, dotyczy możliwości wy-

stawiania zaświadczenia w razie choroby przez asy-
stenta medycznego, który jest ustalany po konsultacji 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Może rozpocznę od końca. Pan senator Rulewski 

zgłosił zarzut, iż wydłużamy termin przedawnienia. 
Otóż nie. Art. 45 kodeksu wykroczeń w §1 wskazu-
je okres 3 lat już w tej chwili, zmieniony w 2017 r. 
Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego 
popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie 
wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia usta-
je z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu, czyli 
w sumie są to 3 lata. I dlatego tutaj…

(Senator Jan Rulewski: Zsumowaliście.)
Tak jest, ujęliśmy to wspólnie, bo koniec okresu to 

jest zawsze koniec okresu 3 lat. To jest pierwsza spra-
wa. Pan senator, o ile pamiętam, występował z tym 
jednym postulatem.

Teraz odniosę się do wypowiedzi pani senator. 
Pierwsza kwestia. Już obecnie w centralnej ewidencji 
kierowców mamy dane osób, które naruszają przepisy 
ruchu drogowego. Art. 130 §1 prawa o ruchu drogo-
wym wskazuje, iż w tym rejestrze dane są zbierane, 
gromadzone i przechowywane. Dlatego sama istota 
rejestru już w tej chwili jest znana. I nie jest tak, jak 
pani senator powiedziała, iż po 15 latach te dane będą 
przechowywane. Nie, dane są przechowywane do 
momentu przedawnienia i tylko tyle. Jeżeli sprawca 
w okresie tych 3 lat będzie popełniał nowe czyny, 
naturalne jest to, że jego dane będą w tym rejestrze 
widniały po to, żeby móc zsumować te czyny… To 
jest konieczne do tego, żeby objąć całość jego za-
chowania tymi nowymi przepisami. Nie możemy 
tych danych wyrzucić z rejestru, uznać za niebyłe, 
bo wtedy rejestr straciłby sens.

Jeżeli ktoś jest, powiedziałbym, złodziejem z na-
wyknienia i kradnie co 2 lata, akurat w tym konkret-
nym okresie, załóżmy, dość regularnie, to bez sensu 
byłoby w tym momencie traktowanie go jak osoby 
niewinnej, zupełnie niekaranej w sytuacji, gdy 2 lata 
wcześniej…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja mówiłam o po-
krzywdzonym.)

I cały czas będzie… Jeśli chodzi o pokrzywdzo-
nego, to te informacje mogą być usuwane na jego 
wniosek i tutaj… Pokrzywdzony jest konieczny do 
sformułowania aktu oskarżenia. Policja dzisiaj… 
Prokurator, pisząc dzisiaj akt oskarżenia, również 
musi mieć dane o oskarżonym, o pokrzywdzonym, 
musi mieć dane o wysokości popełnionej szkody po 
to, żeby później móc doprowadzić do zadośćuczy-
nienia temu pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony może 
złożyć wniosek o naprawienie szkody, sąd zasądza 
wtedy inne, różnego rodzaju środki kompensacyjne 



49
65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa…

(senator sprawozdawca A. Szymański) to realizowali. Podczas posiedzenia komisji przeważały 
głosy, że ze względu na znaczne obciążenie lekarzy 
stworzenie takiej możliwości działania, które już te-
raz jest realizowane w sposób nieformalny, bo bardzo 
często jest tak, że lekarz współpracuje z pracownikiem 
medycznym, który obecnie już pełni taką funkcję, a sam 
lekarz tylko podpisuje zaświadczenie i przybija piecząt-
kę pod nim… To formalizowałoby tę praktykę, która 
istnieje obecnie. Podkreślano też, i czynił to również pan 
minister, że to da większe możliwości, jeśli chodzi o po-
święcenie czasu pacjentom przez lekarza. Oczywiście 
podczas obrad komisji podkreślano, że inne zawody 
medyczne też są bardzo obciążone i to też trzeba brać 
pod uwagę. Następnie wywiązała się dyskusja wokół 
tego zadania, którego realizacja będzie możliwa dzię-
ki tej nowelizacji, o ile ona zostanie przyjęta. Chodzi 
o rozszerzenie zakresu działania Narodowego Funduszu 
Zdrowia i finansowanie informatyzacji świadczeń. Tutaj 
izba aptekarska zgłosiła uwagę, że nie może korzystać 
z tej możliwości, w związku z tym została zgłoszona 
poprawka realizująca to oczekiwanie izby aptekarskiej. 
To była druga kwestia.

Jeżeli chodzi o uwagi Biura Legislacyjnego, to 
powiem, że Biuro Legislacyjne wskazywało na to, 
że niektóre sformułowania w nowelizacji są zapisane 
w sposób dość trudny, jeśli chodzi o lekturę, ale nie 
zgłaszało ono żadnych fundamentalnych zastrzeżeń.

Odbyło się głosowanie, w którym w sprawie wnio-
sku, aby przyjąć ustawę bez poprawek, 4 członków 
komisji opowiedziało się za, 1 był przeciw, 1 senator 
wstrzymał się od głosu. Była zapowiedź zgłoszenia na 
posiedzeniu plenarnym Senatu ewentualnej poprawki 
odnośnie do finansowania informatyzacji ze środ-
ków budżetu państwa poprzez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Być może będzie to miało miejsce.

To w zasadzie tyle, co mam do przekazania, jeśli 
chodzi o posiedzenie komisji, które odbyło się wczo-
raj. Z aktywnym uczestnictwem komisji w dyskusji 
ta nowelizacja została… Jest ona popierana przez 
większość komisji, bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych. Dziękuję bardzo.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

Jest z nami pan minister Marcin Zieleniecki, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

z lekarzem badającym osobę zgłaszającą się do opieki 
zdrowotnej i z osobą, która taką funkcję będzie peł-
niła. Zmiana ta podyktowana jest przekonaniem, że 
zoptymalizuje to czas poświęcony pacjentowi. Art. 1 
ustawy nowelizującej zawiera nowy art. 54a, który 
ustala zasady, na jakich ten asystent medyczny może 
wspomniane zadanie wykonywać. Po pierwsze, jest 
kwestia zaufania lekarza do tej osoby. Po drugie, cho-
dzi tu o upoważnienie na dany okres, przedział czaso-
wy. Po trzecie, jest wpisane do ewidencji ZUS i ZUS 
weryfikuje możliwość udostępnienia danej osobie 
elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich. 
Jak powiedziałem, głównym celem jest to, żeby lekarz 
wykonywał jak najmniej czynności, w których mogą 
go zastąpić inne osoby, w tym przypadku asystent 
medyczny, który może rozmaite zawody medyczne 
wykonywać. Jak powiedziałem wcześniej, chodzi tu 
o zoptymalizowanie pracy lekarza, który jest pod-
stawową osobą w służbie zdrowia. To jest pierwsza 
zmiana.

Druga zmiana wprowadza w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych rozszerzony zakres działania 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli ta noweliza-
cja zostanie przyjęta, to do Narodowego Funduszu 
Zdrowia należeć będzie również finansowanie infor-
matyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń 
w tym zakresie. Za koszty funduszu, zgodnie z tą 
nowelizacją, uznaje się również koszty zadań związa-
nych z informatyzacją świadczeń oraz szkoleń w tym 
zakresie. Przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. 
w formie dotacji celowej do kwoty 50 milionów zł, 
jeśli chodzi o ten cel.

Trzecia kwestia związana z tą nowelizacją doty-
czy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 19 czerwca 2018 r. orzekającego niezgodność 
§13 ust. 2 pkt 9 w związku z §32 ust. 2 pkt 2 roz-
porządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki 
społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
z konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje ono 
obligatoryjne zamieszczanie symboli przyczyny nie-
pełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, 
w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny 
niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepeł-
nosprawności.

Tych 3 kwestii dotyczy nowelizacja. Miałaby ona 
wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Jak przebiegała dyskusja podczas posiedzenia ko-
misji? Przede wszystkim komisja zastanawiała się, czy 
zasadne jest przekazywanie tego obowiązku, tego za-
dania, jakim jest wypisywanie zaświadczeń lekarskich, 
innej osobie niż lekarz. Wokół tego była pewna dyskusja, 
zadawano pytanie, czy nie jest właściwe, żeby lekarze 
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(wicemarszałek M. Koc) przekazać jako wnioski płynące z procesu konsulta-
cji w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę 
zasiłkową, to jest to, że projekt został skonsultowany 
ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi pod-
mioty, do których ten projekt jest adresowany, czyli 
z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, re-
prezentatywnymi organizacjami pracodawców, Radą 
Dialogu Społecznego, a także z izbami: Naczelną 
Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą 
Lekarską. Wśród opinii, które zostały przedstawione, 
właściwie nie ma takiej opinii, która oceniałaby ten 
projekt negatywnie. Wszystkie środowiska pracowni-
ków medycznych, a także środowiska pracodawców 
służby zdrowia widzą potrzebę usprawnienia procesu 
wystawiania zaświadczeń lekarskich, wsparcia leka-
rzy w realizacji obowiązków związanych nie tylko 
z wystawianiem zaświadczeń lekarskich, ale także 
z typowo medycznymi czynnościami, czynnościami 
diagnostycznymi, czynnościami związanymi z lecze-
niem. Tak że konsultacje zostały przeprowadzone 
zgodnie z wymogami ustawy i, tak jak wspomniałem, 
poparcie oraz pozytywna opinia zostały wyrażone 
w stanowiskach wszystkich organizacji, które w ogóle 
taką opinię wyrażały.

Jeżeli chodzi o kwestię aptek, to chcę zwrócić 
uwagę szanownych państwa, że jest to projekt usta-
wy, który dotyczy pewnego drobnego wycinka prawa 
ubezpieczeń społecznych. Jest to projekt ustawy, któ-
rego zasadniczym celem jest zmiana ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana ta tak na-
prawdę dotyczy techniki związanej z wydawaniem 
orzeczeń i wystawianiem zaświadczeń lekarskich. Jest 
to zmiana polegająca na prawnym usankcjonowaniu 
udziału w tym procesie pracowników zatrudnionych 
w służbie zdrowia, niebędących lekarzami, osobami 
bezpośrednio udzielającymi świadczeń zdrowotnych. 
Taki jest zakres ustawy. Ustawa w tym zakresie w ża-
den sposób nie dotyczy aptekarzy.

Jeżeli chodzi o regulację dotyczącą zakresu pod-
miotowego osób, które mogą wystawiać zaświad-
czenia lekarskie – może inaczej: orzekać o niezdol-
ności do pracy – to ten zakres podmiotowy nie ulega 
zmianie. Taką kompetencję mogą posiadać wyłącznie 
lekarze, lekarze dentyści, felczerzy albo starsi fel-
czerzy, którzy zostali do tego indywidualnie upo-
ważnieni przez organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Właściciele aptek, osoby prowadzące 
apteki takich kompetencji nie posiadają.

Nie chcę przez to powiedzieć, że zmiana w usta-
wie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych – mam tutaj na myśli zmianę 
art. 94 ustawy – dotyczy wyłącznie tych osób, które 
wydają zaświadczenia lekarskie o niezdolności do 
pracy. Mam na myśli… Przepraszam, art. 97 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

i Polityki Społecznej. Czy pan minister pragnie za-
brać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie, 
dziękuję.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Pan senator Rulewski.

Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.
(Senator Jan Rulewski: Czy można, Pani 

Marszałek?)
Tak, oczywiście, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę o takie jednoznaczne po-

twierdzenie, że ta ustawa, która zmienia warunki 
pracy i płacy, zwłaszcza personelu pomocniczego 
upoważnionego do wystawiania zaświadczeń, w tym 
zwolnień lekarskich, była dostatecznie konsultowana, 
oczywiście w ramach odpowiedzialności rządu za 
przeprowadzenie konsultacji.

Druga sprawa. Właściwie zgoda, że pominięto 
w tej ustawie apteki w zakresie dofinansowania ich, 
jeśli chodzi o sprzęt informatyczny… Jako że za-
świadczenia lekarskie obejmują nie tylko zwolnienia 
lekarskie, ale również recepty, inne zaświadczenia, 
a one będą realizowane przez apteki, które w tym 
celu będą musiały mieć poszerzone zadania, zaś w tej 
ustawie nie przewidziano dla nich ani jednej złotówki, 
zadaję pytanie pomocnicze: jeśli nie w tej ustawie, to 
czy w następnych ustawach pan minister zamierza 
to naprawić?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi 

o pierwsze pytanie, to przypomnę, że w trakcie po-
siedzenia komisji obiecałem, że szczegółowo przeana-
lizuję wyniki konsultacji. Tak że ja przyjrzałem się 
konsultacjom, procedurze konsultacyjnej. To, co mogę 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) trybunał zakwestionował konstytucyjność §13 ust. 2 
pkt 9 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy 
i polityki społecznej z 2003 r. w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Trybunał uznał, że upoważnienie zespołu orzekają-
cego w sprawie niepełnosprawności do wskazania 
w orzeczeniu przy pomocy jednego z kodów… Te 
kody się nie zmieniają, one pozostają takie same 
i są uregulowane właśnie w tym rozporządzeniu. 
Ale upoważnienie zespołu orzekającego w sprawie 
niepełnosprawności obligujące tak naprawdę zespół 
do tego, żeby wskazać w treści orzeczenia przyczynę 
niepełnosprawności, może naruszać prawo do pry-
watności. Prawda? Trybunał stwierdził, że prawo do 
prywatności jest chronione właśnie w tych przepi-
sach, które tutaj wskazał, tzn. w art. 47 konstytucji 
czy w art. 51 konstytucji, ale że te przepisy należy 
czytać w kontekście art. 31 ust. 3 konstytucji. A ten 
przepis daje ustawodawcy możliwość ograniczenia 
pewnych praw podmiotowych, ale tylko w akcie ran-
gi ustawowej. I my ten, można powiedzieć, zarzut 
obalamy w ten sposób, że do ustawy o rehabilitacji 
zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych ten przepis, który uważamy za bardzo potrzeb-
ny i pożyteczny… I tutaj chcę też odwołać się do 
opinii środowisk reprezentujących pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Również 
w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie, w trakcie 
posiedzenia komisji podkreślano, że potrzeba od-
woływania się do przyczyny niepełnosprawności 
nadal istnieje, dlatego że pracodawcy zatrudnia-
jący osoby, których niepełnosprawność powstała 
np. z powodu choroby psychicznej, korzystają z in-
nych form, z szerszego zakresu dofinansowania np. 
wynagrodzeń takich osób, z innych form wsparcia 
finansowego.

Tak że powiem, że ja nieprzypadkowo podawałem 
ten termin 27 czerwca, termin wejścia w życie czy opu-
blikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
dlatego że właściwie od tego dnia nie było przepisu, 
który dawał podstawę do tego, żeby takie orzeczenia 
z podaniem przyczyny wydawać, więc zespoły orze-
kające o niepełnosprawności nie wskazywały przy-
czyny. No, można powiedzieć, że takie orzeczenia 
były wydawane, i w związku z tym zachodzi potrzeba 
w odniesieniu do osób, które uzyskały takie orzecze-
nie, a przyczyna tej niepełnosprawności miała charak-
ter szczególny… Oczywiście to w wypadku, gdy te 
osoby chcą uzyskać takie zaświadczenie. Zatem w tej 
ustawie dajemy takim osobom możliwość wystąpie-
nia do zespołu, który orzekł o niepełnosprawności, 
o to, aby wydał zaświadczenie, iż przyczyną tego 
orzeczenia o niepełnosprawności była jakaś właśnie 
przyczyna szczególna. I to dotyczy tego okresu, tak 
go nazwijmy, przejściowego, czyli okresu pomiędzy 
27 czerwca 2018 r. a tak naprawdę datą wejścia w ży-

środków publicznych. Tak jak mówił już pan sena-
tor sprawozdawca, zmiana ma na celu rozszerzenie 
zakresu dotychczasowych kompetencji Narodowego 
Funduszu Zdrowia, rozszerzenie ich o nową kom-
petencję, tj. finansowanie informatyzacji świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. To 
rozszerzenie kompetencji Narodowego Funduszu 
Zdrowia dotyczy szeroko rozumianej służby zdro-
wia, a nie tylko tych przedstawicieli zawodów me-
dycznych, którzy są upoważnieni do wystawiania 
zaświadczeń lekarskich. To rozwiązanie ma charakter 
uniwersalny i może dotyczyć również właścicieli ap-
tek czy osób prowadzących apteki. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra?
Proszę. Pan senator Czerwiński jako pierwszy.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
mnie interesuje ten nowy przepis, a właściwie prze-
pis zmieniany, dotyczący tego, co umieszcza się 
w orzeczeniu o niepełnosprawności. Pojawiają się 
3 symbole. Ma to być realizacja wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Czy to jest tak, że część rozpo-
rządzenia, które zakwestionował trybunał, została 
przeniesiona do ustawy, bo tak trzeba, czy też jest to 
jakiś nowy pomysł? O jakie 3 symbole chodzi? Tu 
powinna być jakaś tabela, gdzie będą rozkodowywane 
te symbole i będą podane poszczególne choroby.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeżeli 
chodzi o kwestię podniesioną przez pana senatora, 
to odpowiedź na zadane pytanie wynika z treści 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który tak 
naprawdę realizujemy czy implementujemy w tej 
ustawie. Mam tutaj na myśli wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r., wyrok, któ-
ry wszedł w życie 27 czerwca tego roku. Jest to 
wyrok, w którym, tak jak pan senator wspomniał, 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) taka, że samo upoważnienie pracownika medycznego, 
przy czym warto precyzyjnie używać tego określe-
nia, do wystawiania zaświadczenia o niezdolności do 
pracy – nie orzekania o niezdolności, a wystawiania, 
czyli wykonywania pewnej czynności technicznej 
związanej z samym zaświadczeniem o niezdolności 
do pracy – będzie miało postać jednostronnej czynno-
ści prawnej. Krótko mówiąc, lekarz i inny pracownik 
służby zdrowia – lekarz dentysta, felczer czy starszy 
felczer – będzie mógł jednostronnie upoważnić taką 
osobę, osobę współpracującą z nim, osobę, do której 
ma zaufanie, do tego, aby w jego imieniu takie za-
świadczenia lekarskie wystawiała.

Rzeczywiście jest pewien kontekst pracowniczy, 
ściślej rzecz biorąc, prawnopracowniczy, który to-
warzyszy temu upoważnieniu, dlatego że, zauważ-
cie państwo, istotą tej ustawy jest to, iż my tak na-
prawdę powołujemy do życia nową funkcję, a będą 
ją realizować pracownicy, którzy już dzisiaj są za-
trudnieni w służbie zdrowia, czyli funkcję asystenta 
medycznego. To oznacza, że w pewnym sensie też 
sankcjonujemy czy legalizujemy pewną praktykę, 
z którą być może niekiedy spotykamy się już dzisiaj. 
Prawda? Można powiedzieć tak: wynika z tego, iż 
w sytuacji, w której dojdzie do udzielenia upoważ-
nienia do wystawiania zaświadczenia lekarskiego 
asystentowi medycznemu, będziemy mieli właściwie 
w każdym przypadku do czynienia z rozszerzeniem 
zakresu obowiązków takiego pracownika. A więc 
temu upoważnieniu będzie musiała, co do zasady, to-
warzyszyć pewna czynność prawna z zakresu prawa 
pracy, to znaczy albo wypowiedzenie zmieniające, 
czyli zaproponowanie temu samemu pracownikowi 
wykonywania obowiązków czy wykonywania funk-
cji asystenta medycznego w drodze wypowiedzenia 
zmieniającego, albo tzw. porozumienie zmieniające, 
krótko mówiąc, czynność prawna, która ma charak-
ter dwustronny. I w jednym, i w drugim przypadku 
do tego asystenta medycznego tak naprawdę będzie 
należała decyzja, czy przyjąć, czy nie przyjmować 
tych nowych, zaproponowanych warunków. Jeżeli 
dojdzie do zastosowania konstrukcji wypowiedzenia 
zmieniającego, a taki pracownik odrzuci propozy-
cję przyjęcia nowych warunków, to konsekwencją 
tego może być rozwiązanie stosunku pracy. Prawda? 
W przypadku zastosowania… Czyli rozwiązanie 
po upływie okresu wypowiedzenia. W przypadku 
zastosowania rozwiązania polegającego na zapro-
ponowaniu porozumienia zmieniającego, tego typu 
negatywnego skutku w postaci, tak jak powiedziałem, 
ewentualności rozwiązania stosunku pracy nie bę-
dzie. W każdym razie będzie zachodziła konieczność 
dokonania pewnej czynności z zakresu prawa pracy, 
czynności w przypadku wypowiedzenia zmieniają-
cego formalnie jednostronnej, ale, można powiedzieć, 
uwzględniającej wolę samego asystenta medycznego. 

cie tej ustawy. Po wejściu w życie tej ustawy będziemy 
stosować już tylko ustawę o zatrudnianiu i rehabili-
tacji osób niepełnosprawnych.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czyli z punktu widzenia osoby, która takie orze-

czenie dostaje, właściwie niewiele się zmienia, bo 
tylko podstawa prawna się zmieniła. Czy dobrze ro-
zumuję?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: To 
znaczy zmienia się…)

Orzeczenie będzie wyglądało tak samo, praktycz-
nie rzecz biorąc?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Tak, będziemy stosować te same kody. Tak jak 

powiedziałem, jest to usunięcie tego mankamentu 
niekonstytucyjności, który został przez Trybunał 
Konstytucyjny wskazany.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Antoni Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o kwestię, 

która była przedmiotem obrad komisji, ale ja tego nie 
wyjaśniłem. Mianowicie co będzie w sytuacji, kiedy 
asystent medyczny nie wyrazi zgody? Lekarz ma do 
niego zaufanie, prosi asystenta medycznego, żeby 
realizował wydawanie zaświadczeń, ale ten z różnych 
powodów, chociażby ze względu na obciążenie pracą, 
nie wyraża na to zgody. Jakie mogą być konsekwencje 
takiej sytuacji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Można powiedzieć, 

że konstrukcja, jaką przyjmujemy w tej ustawie, jest 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) określona w ocenie skutków regulacji. Oczywiście 
to są szacunki, szacunki opierające się tak naprawdę 
na pewnej informacji, jaką dostaliśmy od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej liczby lekarzy 
posiadających upoważnienie do wystawiania takich 
zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Ta 
liczba obecnie wynosi ok. 147 tysięcy, no, ok. 150 ty-
sięcy. Takie założenie przyjęliśmy. Oczywiście chodzi 
o lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych 
felczerów. Przyjęliśmy również założenie, że lekarz 
może zechcieć upoważnić do wystawiania takich za-
świadczeń lekarskich nie jedną osobę, a większą licz-
bę osób. Zakładam, że będą lekarze, którzy w ogóle 
z tego rozwiązania nie skorzystają, czyli nikogo nie 
upoważnią, będą sami te zaświadczenia lekarskie wy-
stawiać, ale nie możemy przyjmować, że… Lekarz, 
który pracuje przez dłuższy czas, może będzie chciał 
upoważnić więcej niż 1 osobę do wystawiania ta-
kich zaświadczeń lekarskich. W OSR przyjęliśmy 
założenie, że liczba osób, których może dotyczyć ta 
ustawa, to jest 300 tysięcy asystentów medycznych. 
Przy czym podkreślam, że są to szacunki, i to sza-
cunki, powiedziałbym, bardzo ostrożne. Jest to liczba 
bliższa maksymalnej liczbie asystentów medycznych, 
którzy mogą takie upoważnienie uzyskać, maksy-
malnej możliwej, niż tej liczbie, która, jak uważam, 
zostanie wpisana do rejestru asystentów medycznych.

Jeżeli chodzi o koszty wprowadzenia tego roz-
wiązania, to na te koszty składa się kilka elemen-
tów. Największy koszt, jak myślę, który podkre-
ślamy w ocenie skutków regulacji, to jest koszt 
przeszkolenia tych właśnie potencjalnych 300 ty-
sięcy asystentów medycznych. To jest koszt, który 
wziął na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Ten koszt jest szacowany na ok. 17 milionów 648 
tysięcy zł. Jeżeli chodzi o koszt dostosowania czy, 
inaczej mówiąc, stworzenia rejestru asystentów me-
dycznych i dostosowania systemu informatycznego 
Ministerstwa Zdrowia, łączny koszt to jest kwota ok. 
2 milionów zł. Do tego dochodzą koszty po stronie 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, już może mniej 
istotne, tzn. koszt modyfikacji platformy usług elek-
tronicznych – to jest 150 tysięcy zł – i koszty związane 
z modyfikacją usług dla aplikacji gabinetowych, czyli 
koszty na poziomie 77 tysięcy 500 zł. Przypomnę – 
pan senator Szymański o tym tutaj wspominał – że 
ustawa zakłada możliwość dofinansowania zaopa-
trzenia lekarzy w sprzęt oraz w oprogramowanie. 
Jest możliwość wydatkowania czy przekazania przez 
ministra zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia 
kwoty maksymalnie 50 milionów zł w 2019 r. I można 
powiedzieć, że w pewnym sensie w to współfinan-
sowanie utworzenia rejestru asystentów medycznych 
czy funkcji asystenta medycznego wpisuje się do-
datkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego 
że ustawa zakłada obniżenie wysokości odpisu na 

A w przypadku porozumienia zmieniającego to jest 
z definicji dwustronna czynność prawna.

W dyskusji, którą odbyliśmy na posiedzeniu komi-
sji, pojawił się też wątek dotyczący wynagrodzenia. 
Myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że ta indywi-
dualna czynność, która będzie towarzyszyć upoważ-
nieniu asystenta medycznego do wystawiania zaświad-
czeń lekarskich, ta propozycja ze strony pracodawcy, 
będzie mogła również uwzględniać element płacowy. 
To znaczy, jeżeli czynnikiem czy elementem uzgodnie-
nia miałoby być np. zwiększenie wynagrodzenia, to nie 
ma przeszkód, aby w ramach tej czynności z zakresu 
prawa pracy pracodawca zaproponował odpowiednie 
zwiększenie wynagrodzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Tak?
Senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, niejako kontynuując pewną wąt-

pliwość czy pytanie pana senatora Szymańskiego, 
odwołuję się tu do brzmienia ustawy, w której mówi 
się, że ta czynność, którą pan tak dobrze przedstawia, 
wywołuje skutki prawnopracownicze. Jest zatem py-
tanie o koszty tej operacji, różne, społeczne i finanso-
we, zważywszy na to, że, jak wpisano w ustawie, to 
upoważnienie będzie tylko na 12 miesięcy. 

Zatem jest pytanie, czy ten nakład pracy polega-
jący na ewentualnym wypowiadaniu setek, tysięcy 
umów czy zawieraniu porozumień, które muszą być 
zmieniane co najmniej raz w roku, zawierane na okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy… Czy nie będą przepro-
wadzane co roku olbrzymie kampanie, z wiadomym 
skutkiem i z wiadomymi napięciami? A przecież mogą 
być jeszcze inne przyczyny zmiany stosunku pracy 
wywołane tą ustawą. No, zmieniają się lekarze, nie każ-
dy da upoważnienie. Jak pan widzi te wielkie operacje, 
które co 12 miesięcy będą musiały być ponawiane?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kwestia 

zakresu, osób, których może dotyczyć ta ustawa, jest 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) lekarza. On musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, 
po pierwsze, chce i ma czas na to, aby samodzielnie 
wystawiać zaświadczenia lekarskie, i po drugie, ma 
w swoim otoczeniu takiego zaufanego współpracow-
nika, któremu tę funkcję asystenta medycznego może 
powierzyć. No, można powiedzieć, że wspomnia-
nych 12 miesięcy jest związanych z tym, że to też 
daje… Może jeszcze powiem o tej fakultatywności. 
Wyjaśniając te aspekty prawnopracownicze, starałem 
się też uświadomić państwu, że nie ma tutaj jak gdyby 
upoważnienia bez woli samego asystenta medyczne-
go. I ta wola też jest, można powiedzieć, jak gdyby 
uwzględniana właśnie w tych konstrukcjach z zakresu 
prawa pracy, które będą towarzyszyć udzieleniu ta-
kiego upoważnienia.

Pan senator pytał mnie jeszcze o ten okres 12-mie-
sięczny.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Założenie jest takie, że to też jest, przynajmniej 

jeżeli chodzi o ten pierwszy okres współpracy i wy-
konywania nowej funkcji asystenta medycznego… 
12 miesięcy daje, można powiedzieć, możliwość 
przeprowadzenia próby, oceny, czy ta funkcja jest 
wykonywana przez tę osobę w sposób należyty. Okres 
12 miesięcy nie oznacza, że lekarz nie będzie mógł 
cofnąć upoważnienia przed upływem 12 miesięcy. 
Ten okres 12 miesięcy nie oznacza też, że w trak-
cie tego czasu asystent medyczny, ale także lekarz, 
który udzielił temu asystentowi upoważnienia, nie 
będzie ponosił szeroko rozumianej odpowiedzialno-
ści w sytuacji, w której realizacja funkcji asystenta 
medycznego nie będzie przebiegać w sposób zgodny 
z przepisami.

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

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja muszę powiedzieć, że uważam, że w ogóle 

ten pomysł dotyczący asystentów to jest jakiś eks-
peryment. Oby się udał. Pan minister wielokrotnie 
mówił o tej zaufanej osobie. Ja, szczerze mówiąc, 
nie wiem, dlaczego to musi być zaufana osoba, ta, 
którą lekarz upoważnia, dlatego że właściwie cała 
odpowiedzialność spada właśnie na tę osobę, a nie 
na lekarza.

I chciałbym zapytać o pana komentarz do zmiany 
drugiej, art. 60. W lit. a jest zapis: „W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu za-
świadczeń lekarskich, w szczególności gdy zaświad-
czenie lekarskie zostało wystawione: 1) bez przepro-
wadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, 

rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisu od 
składek na ubezpieczenie zdrowotne pobieranych 
przez ZUS i przekazanych do Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dzisiaj obowiązujących 0,20% do 0,175%. 
Podkreślam, że jest to rozwiązanie tylko tymczaso-
we. Jest to rozwiązanie, które będzie obowiązywać 
wyłącznie w 2019 r. I spowoduje ono, że do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych trafi o 18,9 miliona zł mniej, 
aniżeli trafiłoby w sytuacji, w której ten odpis byłby 
na poziomie ustawowym, czyli 0,20%. Oczywiście to 
są środki, które pozostaną w Narodowym Funduszu 
Zdrowia i będą mogły być przeznaczone właśnie na 
ten cel, o którym wspominałem, cel związany z in-
formatyzacją opieki zdrowotnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan chce dopytać, tak?

Senator Jan Rulewski:
Dopytać, tak, słusznie pani to ujęła, Pani 

Marszałek.
Może to po mojej stronie jest wina, że paroma sło-

wami swojego pytania nie podparłem. W ustawie jest 
mowa o tym, że wspomniane upoważnienia nie mogą 
trwać dłużej niż 12 miesięcy. Zatem co 12 miesięcy 
upoważnienia trzeba będzie zmieniać. I pochodną jest 
to, co pan nam już tak pięknie wyłożył: konieczność 
wypowiadania czy zawierania porozumień z pracow-
nikami…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Już 
wyjaśniam. Już wyjaśniam.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Więc tak: nie jest to konieczność…
(Senator Jan Rulewski: Dlaczego nie dłużej?)
Ja wspominałem o tym, że tak naprawdę decyzja 

co do skorzystania z możliwości… Mamy do czynie-
nia z pełną fakultatywnością.

(Senator Jan Rulewski: Pełną nie.)
Decyzja o skorzystaniu z możliwości upoważnie-

nia swojego współpracownika – zaufanego współ-
pracownika – przede wszystkim należy do samego 
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(senator K. Radziwiłł) Właściwie z tego artykułu wynika, że asystent musi 
de facto sprawdzić dokumentację medyczną wytworzo-
ną przez lekarza pod kątem tego, czy przeprowadzono 
bezpośrednie badanie ubezpieczonego – przecież to bez-
pośrednio nie wynika z papieru czy z zapisów – i tak 
samo musi sprawdzić udokumentowanie rozpoznania 
stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolno-
ści do pracy. Bo rozumiem, że lekarz gdzieś na końcu 
dokumentacji napisze np.: ZLA 25–30 września, a asy-
stent medyczny powinien to przepisać jak gdyby na ten 
druk informatyczny. No ale wcześniej musi zajrzeć do 
dokumentacji, czy lekarz przeprowadził bezpośrednie 
badanie ubezpieczonego i czy odpowiednio udokumen-
tował rozpoznanie. Jak to w ogóle sobie wyobrazić? Bo 
ja sobie tego nie wyobrażam. No, mówimy o asystencie, 
który może w ogóle nie być medykiem, prawda? Bo 
jeszcze pół biedy, jak to jest pielęgniarka…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Dziękuję, 
Panie Ministrze.)

…ale gorzej, jak to jest sekretarka medyczna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o kwestię 

samego przeprowadzania… inaczej: kwestię proce-
su poprzedzającego wydanie orzeczenia lekarskiego 
o niezdolności do pracy, to ta ustawa niczego nie zmie-
nia. To znaczy wydanie orzeczenia o niezdolności do 
pracy lekarz musi poprzedzić badaniem, bezpośrednim 
badaniem lekarskim. Decyzję, którą on wydaje, musi 
udokumentować w dokumentacji medycznej. Lekarz 
wydaje orzeczenie. Asystent medyczny jedynie wy-
stawia zaświadczenie lekarskie. Gdybym – nie będąc 
lekarzem – miał wyjaśnić istotę tego przepisu w sposób 
może trochę oderwany od języka prawnego, to powie-
działbym tak: w tym przepisie chodzi o przypadek, 
w którym asystent medyczny wystawia zaświadczenie 
lekarskie w sytuacji, kiedy brakuje któregokolwiek ze 
wspomnianych elementów. Tzn. np. pacjent w ogóle 
nie udał się do lekarza albo udał się do lekarza, ale 
zabrakło elementu w postaci czy to bezpośredniego ba-
dania ubezpieczonego, czy też sporządzenia stosownej 
adnotacji w dokumentacji medycznej. Innymi słowy, 
chodzi o swego rodzaju nadużycie zaufania, o którym 
wspominałem, przez osobę, która została przez lekarza 
upoważniona do tego, aby wystawiać zaświadczenia 
o niezdolności do pracy.

Pojawił się tu także, w pytaniu pana senatora, wą-
tek dotyczący odpowiedzialności. Generalnie założe-

2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego 
podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, 
ZUS może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie”. 
Czyli de facto będzie karał tego… To znaczy jeśli to 
jest kara. No ale rozumiem, że wtedy ten pracownik 
upoważniony straci te…

(Senator Jan Rulewski: Traci wiarygodność.)
…kilkaset złotych, które trzeba mu za to zapła-

cić, prawda? Nie lekarza ZUS będzie karał. A proszę 
zwrócić uwagę, że tu się mówi, że po pierwsze, bez 
przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpie-
czonego, a po drugie, że bez udokumentowanego 
rozpoznania. Tak szczerze mówiąc, moim zdaniem 
powinno być „bez udokumentowania stanu zdrowia”, 
a nie „rozpoznania”, bo to nie rozpoznanie jest pod-
stawą zwolnienia lekarskiego, tylko stan zdrowia, 
prawda? I to…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Jeszcze raz… Który to przepis, Panie Senatorze?)

To jest… To jest zmiana… Oj, to jest strasznie 
długie. Dotyczy to art. 60 ustawy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: No, 
ja mam wrażenie…)

To jest na stronie 5 ustawy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: …
Panie Senatorze, mam wrażenie, że to jest przepis, 
który dzisiaj obowiązuje, dlatego że…)

Ale w stosunku do lekarza…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: …to 
jest przepis, który dotyczy lekarza.)

W stosunku do lekarza…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Tak, 
tak.)

No dobrze, ale tutaj jest mowa… Proszę zwrócić 
uwagę… Proszę o komentarz do tego. Bo moje pytanie 
jest takie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Bardzo chętnie wyjaśnię, dlatego że…)

Ale zaraz, Panie Ministrze, bo ja jeszcze nie po-
wiedziałem, o co chodzi…

(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę doprecy-
zować pytanie…)

No właśnie.
(Wicemarszałek Maria Koc: …bo już czas minął, 

Panie…)
Tak, tak. Przepraszam bardzo.
(Wicemarszałek Maria Koc: …Ministrze, więc 

proszę…)
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Ja na wstępie swojego wystąpienia apelowałem 
właśnie o precyzję języka, bo ona jest tutaj bardzo 
ważna. Lekarz będzie wydawał, podobnie jak było 
do tej pory, orzeczenie o niezdolności do pracy, orze-
czenie…

(Senator Jan Rulewski: Tak, zaświadczenie…)
Nie, nie zaświadczenie, tylko orzeczenie, orzecze-

nie o niezdolności do pracy.
(Senator Jan Rulewski: Dokumentacja medycz-

na…)
Fakt wydania orzeczenia o niezdolności do pracy 

będzie on dokumentował w dokumentacji medycznej. 
A asystent medyczny będzie wystawiał zaświadczenie 
o niezdolności do pracy. Wystawiał zaświadczenie, 
czyli będzie, można powiedzieć, dokonywał pewnej 
czynności o charakterze technicznym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Nie ma już więcej pytań.
Panie Ministrze, dziękuję panu bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Panie Senatorze, pan zapisał się do dyskusji?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
To bardzo proszę. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wydawałoby się, że w przypadku tej sprawy 

istnieje pełna zgoda co do potrzeby informatyzacji 
przeprowadzania procesu wystawiania zwolnień le-
karskich, włączającego w obieg instytucje nie tylko 
służby zdrowia, ale i pracodawcy. To, co było rzeczy-
wiście w tej chwili taką trudną sprawą, to powiada-
mianie… Ten proces klaruje te sprawy. I wydawałoby 
się, że ta ustawa w gruncie rzeczy jest tylko kontynu-
acją tego, jak pamiętam, i źródła należy dopatrywać 
się w proteście lekarzy, którzy domagali się tego, aby 
odbiurokratyzować działalność lekarzy, uwolnić ich 
od czynności biurokratycznych. A zważywszy na to, 
że wchodzi jeszcze komputeryzacja, wydawałoby się, 
że ten proces jest bardzo logiczny i harmonijny, jed-
nak niestety… Prawdą jest, że rzeczywiście istnieje co 
do tego zgoda partnerów społecznych, ale może dlate-

nie jest takie – z czym się zgadzam – że w dużej mie-
rze odpowiedzialność ponosi lekarz. W dużej mierze 
odpowiedzialność ponosi lekarz. Można powiedzieć, 
że mamy do czynienia z taką klasyczną konstrukcją 
culpa in eligendo, tj. winy w wyborze. Element, po-
wiedzmy, zaufania jest tutaj bardzo ważny, ale z tym 
wiąże się też odpowiedzialność. Jeżeli lekarz upoważ-
nia do wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobę, 
do której, powiedzmy, nie powinien mieć zaufania, 
dokonuje błędnego wyboru co do wskazania takiej 
osoby, no to konsekwencją popełnienia tego błędu 
– i tak należy czytać art. 60 ust. 1 tej ustawy – jest 
cofnięcie upoważnienia…

(Głos z sali: Asystentowi.)
Nie, nie asystentowi. Bo ZUS nie udziela upo-

ważnienia asystentowi. Upoważnienia asystentowi 
udziela lekarz. A to, co łączy lekarza z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, to jest pewien stosunek 
prawny wynikający z faktu upoważnienia lekarza 
do wydawania orzeczeń o niezdolności do pracy. 
Oczywiście to nie oznacza, że asystent nie będzie 
ponosił odpowiedzialności, Ale ona będzie się opie-
rała na innych zasadach. Będzie mogła mieć charakter 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, np. wówczas, 
kiedy powstała szkoda – myślę, że rzadko będzie miał 
miejsce taki przypadek – albo nawet odpowiedzialno-
ści karnej, w sytuacji, kiedy dojdzie do czynu spełnia-
jącego znamiona czynu przestępnego, np. fałszowania 
dokumentów. Jednak zaświadczenie lekarskie czy 
zaświadczenie o niezdolności do pracy, nawet jeże-
li jest wystawiane w formie elektronicznej, posiada 
walor dokumentu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam bardzo, to już chyba na pewno bę-

dzie… Chodzi o art. 1 i dodawany art. 54a. Jak ro-
zumiem, jest tu wpisany taki mechanizm, że lekarz 
wystawia zaświadczenie lekarskie – oczywiście 
lekarz właściwy, mający profil informacyjny – po 
czym na podstawie upoważnienia rozpisuje to per-
sonel pomocniczy. Prawda? Czyli będą 2 zaświad-
czenia: jedno to będzie zaświadczenie lekarskie, jak 
podejrzewam, w obiegu wewnętrznym, a drugie to 
będzie zaświadczenie zewnętrzne, czyli wypisane na 
podstawie upoważnienia wydanego przez lekarza. 
Czy dobrze rozumuję?

(Głos z sali: Dokumentacja medyczna…)
(Głos z sali: Źle.)
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(senator J. Rulewski) jak pan powiedział, możliwe, że obejmującego 300 ty-
sięcy ludzi. No ale pan minister mówi, że jest pełna 
swoboda, dobrowolność podejmowania tych działań. 
No, jak to można powiedzieć… Jeśli lekarz wskaże 
osobę, a ona się tego nie podejmie, to nie rozwiążemy 
tego porozumienia, bo lekarze nie będą mogli realizo-
wać swojej woli, zwłaszcza w tych placówkach, gdzie 
personelu jest mało. No, poza dyskusją pozostaje też 
pytanie: skąd firmy wezmą środki na wykonanie pań-
stwowego niejako zlecenia? Bo to jest państwowe 
zlecenie, w naszym przekonaniu słuszne. 

Powstaje zatem w zakładzie pracy, w placówce 
zdrowia, oczywiście z osobowością prawną, trójkąt 
bermudzki, w którym oto mamy lekarza, jako stronni-
ka interesu przekazywania czynności biurokratycznej 
personelowi medycznemu, mamy pracodawcę, który 
niekoniecznie musi sankcjonować życzenie lekarza 
albo odwrotnie, może naciskać na personel pomoc-
niczy, żeby to zadanie przyjął, i wreszcie mamy 
tych, którzy mają to upoważnienie przejąć – trójkąt. 
Zatem sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowaną 
niż układ 2 stron. Zatem nie ma tu pełnej dobrowol-
ności. Będzie wymuszanie.

No i – to, co podkreślałem – upoważnienie jest 
na okres nie dłuższy, jak się pisze, niż 12 miesięcy. 
Co to oznacza? Że co 12 miesięcy będziemy musieli 
dokonywać rewizji. Oczywiście jest możliwość prze-
dłużenia, ale sytuacja na rynku pracy jest zmienna 
i wcale się my, związkowcy, nie dziwimy, że w pew-
nym momencie pracodawcy obniżają świadczenia, 
a w pewnym momencie – tak jak teraz to ma miejsce 
– pracownicy zwiększają swoją wartość w zakresie 
żądań. A tutaj stwarzamy pretekst, żeby co 12 mie-
sięcy dokonywano zmian, nie licząc tych wszystkich 
przypadków, o których nawet pan minister powie-
dział rzetelnie, że mogą mieć miejsce w trakcie tych 
12 miesięcy, bo a to lekarz się zmieni, a to straci za-
ufanie, a to będzie inny porządek w danej przychodni, 
szpitalu czy też placówce prywatnej.

I z tej racji Platforma Obywatelska, aczkolwiek za-
interesowana wprowadzeniem tego procesu, nie może 
przyjąć odpowiedzialności za wadliwie spisaną umo-
wę, za wadliwą konsumpcję porozumienia z młodymi 
lekarzami – bo, zdaje się, tak to było – a tym bardziej 
za to, że jednostronnie się te obowiązki przerzuca bez 
właściwych, jak mówiłem, negocjacji dodatkowych 
środków na realizację tej ustawy.

Drugie zagadnienie, które było przedmiotem prac 
komisji, dotyczyło tego, że nieoczekiwanie pierwot-
ny duch ustawy, która miała uporządkować kwestię 
L4, został „rozszerzony” o sprawy funkcjonowania 
w ogóle służby zdrowia i, jak pan minister powiedział, 
sprawy uniwersalne, czyli nałożenie zadań i przy-
znanie środków w zakresie realizacji zadań służby 
zdrowia jako takiej, już nie tylko wypisywania zleceń, 
bo to jest drobna sprawa… I w tejże ustawie, w art. 4, 

go, że tę drugą ustawę, która jest kontynuacją pierw-
szej, niedokładnie przeanalizowano lub przeczytano 
w odniesieniu do skutków. To już miało miejsce na 
tym posiedzeniu komisji, na którym pan minister, 
w końcu znawca prawa pracy, klarownie wyjaśnił, że 
skutkiem tej ustawy jest zmiana umów o pracę i płacę, 
albowiem w pracy przybywa obowiązków. Nie wiem, 
jak dalece te obowiązki zostaną poszerzone, ale już 
dziś mogę sobie zdawać sprawę i zdaję sobie sprawę, 
że jeśli problemem społecznym lekarzy było to, że się 
ich zbytnio obciąża biurokratycznymi czynnościami, 
to na pewno będzie to też problemem personelu po-
mocniczego, różnych zawodów medycznych, kiedy 
przekaże się im to zadanie w ramach obowiązków 
pracowniczych.

Co więcej, ta ustawa tworzy coś, o czym wprost 
się nie przypomina, ale można wnioskować, że jest 
to pochodną. Na pewno my w komisji nie mogliśmy 
tego zrozumieć. Ustawa mówi, że to lekarz dyryguje 
i dekretuje upoważnieniami. Lekarz tu występuje 
w roli, powiedzmy, władczej; to on przekazuje upo-
ważnienie, to on cofa upoważnienie. Ale przecież 
nie każdy lekarz jest pracodawcą, powiem więcej, 
niewielu lekarzy jest pracodawcami. To nie lekarz za-
wiera umowy o pracę i płacę. Umowy zawiera przed-
siębiorca, czasami właściciel, ale przede wszystkim 
pracodawca. I to on właśnie – w następstwie życzenia 
lekarza, intencji lekarza, a właściwie wskazania leka-
rza, że upoważnia on daną pielęgniarkę czy inną oso-
bę – będzie musiał stosownie do tego dokonać zmiany 
w umowach o pracę. I tu pojawia się pierwsza wątpli-
wość oraz pierwsza i jedyna chyba polemika z panem 
ministrem jako związkowcem, znanym związkow-
cem. Powiada się, że to jest sprawa indywidualna, że 
pracodawca tak może zrobić i że skutkiem tego może 
być nieprzyjęcie tej nowej umowy o warunkach pracy, 
zmieniającej warunki pracy. A ja twierdzę, że to nie 
jest prawda, ponieważ to, czego pan minister bronił, 
że jest to sprawa indywidualna między pracodawcą 
a pracownikiem, nie jest kwestią lokalnego działania, 
ponieważ to ustawodawca nakłada obowiązek prze-
prowadzenia takiego procesu. A skoro tak, to wtedy 
mamy do czynienia z koniecznością rokowań tam, 
gdzie są układy zbiorowe, a nawet wypowiadania 
tych układów zbiorowych. Zresztą to porozumienie, 
które było genezą powstania, też było formą prawa, 
ponieważ strajk zakończony porozumieniem wytwo-
rzył źródło prawa. I na podstawie tego źródła prawa 
dokonujemy tych zmian.

Ale oczywiście w tym wrażliwym środowisku 
medycznym, zwłaszcza pielęgniarek, będzie to ro-
dziło napięcia, chociaż może nie wprost i nie tylko 
to napięcie… Ale będzie je rodziło jako dodatkowa 
argumentacja dla podwyżek płac całego personelu, 
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(senator J. Rulewski) czeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii 
w Radzie Unii Europejskiej).

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 905.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował 

do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Komisja na posiedzeniu 25 września 2018 r. rozpa-
trzyła informację i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu – o, już 
przy mównicy – sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, pana Konrada Szymańskiego.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność kolejny już raz przedstawiać 

państwu informację o udziale Polski w ciągu kolej-
nych 6 miesięcy w pracach Unii Europejskiej, tym 
razem w okresie prezydencji, przewodnictwa buł-
garskiego.

Bułgaria zdecydowała się podzielić swoją dzia-
łalność w trakcie prezydencji na 4 segmenty: wzrost 
gospodarczy i spójność społeczna, perspektywa eu-
ropejska dla Bałkanów Zachodnich, bezpieczeństwo 
i stabilność oraz gospodarka cyfrowa i umiejętności 
przyszłości, które dotykały również szerzej pojętej 
tematyki wspólnego rynku.

Jeśli chodzi o ten ostatni element, z satysfakcją 
należy odnotować, że przy walnym polskim zaanga-
żowaniu, także politycznym, na rzecz przyspiesze-
nia prac legislacyjnych nad pakietem dotyczącym 
jednolitego rynku cyfrowego w trakcie bułgarskich 
6 miesięcy w Unii Europejskiej odnotowaliśmy istot-
ny postęp, w szczególności gdy chodzi o zasady re-
gulujące dostęp do danych nieosobowych, które są 
bardzo istotnym elementem dla rozwoju gospodarki 
cyfrowej, także w zakresie reguł regulacyjnych, inwe-
stycyjnych dla rozwoju sieci 5G, a także współpracy 
w zakresie badań nad sztuczną inteligencją.

Jeżeli chodzi o pozostałe części agendy rynkowej, 
ta sytuacja nie wyglądała już tak dobrze. Polska z sze-
roką grupą państw zdecydowanie popierała działania 
na rzecz przyspieszenia prac nad reformą i dokończe-
niem rynku usługowego. Stosunkowo skromna ini-
cjatywa Komisji Europejskiej, czyli pakiet usługowy, 
którego celem jest oczywiście ograniczenie obciążeń 
administracyjnych i ograniczenie barier na wspólno-
towym rynku, spotkał się z oporem wystarczająco 
dużej grupy państw. Zaskutkowało to impasem w pra-
cach nad tą, jak mówię, skromną inicjatywą, która 
powinna być możliwie szybko przyjęta.

wskazano, że oczywiście ZUS będzie pobierał wyższą 
stawkę z tego tytułu za obsługę tych wszystkich czyn-
ności, ale słusznie rząd, minister właściwy wskazany 
jest jako ten, który ma dofinansować tego rodzaju 
zadania informatyczne w służbie zdrowia. Bardzo 
trafna uwaga, tyle że pominięto tu apteki, apteki, 
które realizują zaświadczenia lekarskie rozumiane już 
nie tylko jako wypisywanie L4, no, to jest oczywiste, 
że one tego nie realizują, ale realizują one wszel-
kie inne recepty, które nie mają związku z L4, tak 
jak ten artykuł o dofinansowaniu nie ma związku 
z L4. W związku z tym na posiedzeniu komisji apteki 
zgłosiły zastrzeżenia, zgłosiły, że zostały pominięte. 
Atmosfera była taka, że ich zarzuty są trafione, tyle że 
argumentem było to, że to nie w tej ustawie. Jednak 
pan minister mi nie odpowiedział, jak zamierza to 
zrealizować. Może w najbliższym czasie i za pomocą 
innego instrumentu prawnego. A skoro tak, to nie 
przekonał mnie do tego, żeby wprost głosować za 
tą ustawą, ale na pewno przekonał mnie do złożenia 
poprawki i od tego będzie zależne to, czy Platforma 
Obywatelska odda głos za tą ustawą, czy też zajmie 
inne stanowisko. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja również bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

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

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
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.

Szanowni Państwo, informuję, że punkty dziewią-
ty, dziesiąty oraz jedenasty porządku obrad zostaną 
rozpatrzone w drugim dniu obrad Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(sekretarz stanu K. Szymański) które podzielają nasze stanowisko – oczywiste jest, 
że ta inwestycja powinna być objęta legislacją unij-
ną. Wstrzymanie się z tą decyzją pokazuje, jak wiele 
państw – nawet przywołując często i chętnie retorykę 
integracjonistyczną – jest skłonnych osłabiać zna-
czenie Unii Europejskiej, doprowadzać do sytuacji, 
w której Unia Europejska zwraca wzrok w innym 
kierunku niż ten, gdzie powinna działać, zaprzestaje 
egzekwowania swojego prawa akurat w dziedzinie, 
co do której kompetencje unijne są bezsprzeczne.

Zdarzają się przypadki, kiedy kompetencje unij-
ne budzą kontrowersje, wątpliwości – wtedy mamy 
do czynienia z całkiem proaktywnym działaniem 
Komisji Europejskiej – ale w tym wypadku nie ma 
żadnych wątpliwości, że jest to kompetencja unijna. 
I tak się składa, że przy akompaniamencie państw 
uchodzących za najbardziej proeuropejskie okazu-
je się, że konkluzją jest nieaktywna postawa Unii 
Europejskiej, odwracanie wzroku od tego problemu, 
który może przynieść Europie całkiem strategiczne, 
daleko wykraczające poza logikę wspólnego rynku 
konsekwencje.

Drugą ważną sprawą, na którą chciałbym zwrócić 
państwa uwagę, jest bezpieczeństwo i stabilność, i to, 
co się kryje pod tym hasłem uformowanym przez 
prezydencję bułgarską. Z naszego punktu widzenia 
były 2 elementy o najbardziej kluczowym znaczeniu. 
Pierwszy to oczywiście zaplanowane zgodnie z wcze-
śniejszymi postanowieniami Rady Europejskiej 
stworzenie kompromisu w zakresie reformy systemu 
wspólnotowego, systemu azylowego i polityki imi-
gracyjnej. Założenie było takie, by kompromis został 
ukształtowany, a nawet wcielony w życie do końca 
czerwca, czyli do końca prezydencji bułgarskiej. Nie 
mogło być to wykonane z uwagi na fakt, że przez 
długie miesiące na poziomie roboczym utrzymywały 
się pomysły, które były nie do przyjęcia przez polski 
rząd.

Udało się jednak coś, co należy docenić. W czerw-
cu zrewidowano termin wdrożenia kompromisu, ale 
przyjęto również pierwszy raz całkowicie przełomo-
we postanowienia Rady Europejskiej, które pokazują, 
że możliwy do osiągnięcia kompromis w zakresie 
migracji i azylu w Unii Europejskiej będzie oparty na 
zasadach, które polski rząd promował przez niemal 3 
ostatnie lata. Bez polskiej determinacji w tej sprawie 
nie mielibyśmy kompromisu, który dzisiaj daje nam 
bardzo istotną szansę. Nie mówię, że jest to sprawa 
skończona, ponieważ kompromis wymaga implemen-
tacji, ale przynajmniej jest szansa na to, żeby Unia 
w sprawie migracji działała wspólnie, żeby oprzeć 
politykę migracyjną i azylową na regułach i zasadach, 
do których się odwoływaliśmy i które promowaliśmy 
od samego początku naszych rządów.

Po pierwsze, chodzi o rozróżnienie migracji za-
robkowej, ekonomicznej od ruchu uchodźczego. Po 

Podobnie rzecz ma się z pakietem towarowym. 
W podobny sposób odnosi się on w tym wypadku 
do obrotu towarowego, obrotu dobrami. Tu również 
obserwujemy z niepokojem impas prac nad inicja-
tywą, która nie powinna, w szczególności 25 lat po 
utworzeniu wspólnego rynku, budzić jakichkolwiek 
wątpliwości.

To w parze z niedobrymi rozstrzygnięciami, jeśli 
chodzi o reżim prawny dla delegowanych pracowni-
ków, co również nastąpiło w trakcie tych 6 miesię-
cy, pokazuje, że w Unii Europejskiej utrzymuje się 
bardzo poważna presja protekcjonistyczna, że pań-
stwa członkowskie – bardzo często również państwa 
założycielskie wspólnot europejskich – przechodzą 
w fazę podważania sensu wspólnego rynku, co buduje 
bardzo poważną barierę polityczną dla rozwoju tego 
udanego integracyjnego projektu unijnego.

Polska we wszystkich tych sprawach zajmuje sta-
nowisko bardzo proaktywne. Zajmuje stanowisko na 
rzecz wspólnego rynku, nie tylko na rzecz unikania 
działań protekcjonistycznych na poziomie zarówno 
unijnym, jak i państw członkowskich, ale w szcze-
gólności na rzecz przyjmowania regulacji, które by 
pozwoliły na dokończenie wspólnego rynku, zwłasz-
cza tam, gdzie jest on wyjątkowo zapóźniony. Mam 
tu na myśli rynek usług.

Innym aspektem legislacji o charakterze rynko-
wym, ale przede wszystkim o konsekwencjach natury 
strategicznej, są losy tzw. dyrektywy gazowej, która 
miała wyjaśnić stosowanie reguł wspólnotowego ryn-
ku, a w szczególności trzeciego pakietu legislacyjne-
go, w stosunku do inwestycji w infrastrukturę gazo-
wą. W oczywisty sposób dotyczy ona w szczególności 
jednej, niezwykle kluczowej dla przyszłości rynku 
gazowego w Europie inwestycji, która ma przebiegać 
nieopodal polskich granic. Co do zasady inicjatywa 
legislacyjna Komisji Europejskiej, która była odpo-
wiedzią na polski apel w tej sprawie, miała za zada-
nie uściślić reguły wspólnego rynku w stosunku do 
tych elementów infrastruktury, które w jakiejś swojej 
części, i to być może nawet w dużej części, pozostają 
poza strefą ekonomiczną czy poza bezpośrednią ju-
rysdykcją Unii Europejskiej. To w żadnym wypadku, 
tak jak w przypadku innych sieciowych inwestycji, 
nie może oznaczać braku stosowalności zasad prawa 
unijnego, ponieważ w przypadku tej jednej inwestycji 
– mam na myśli Nord Stream II oczywiście – mamy 
do czynienia z inwestycją, której całość jest skiero-
wana na oddziaływanie na rynek wspólnotowy. Ta 
inwestycja nie ma żadnego innego znaczenia jak tylko 
ten, który jest związany z działaniem wspólnego ryn-
ku, dlatego w polskim przekonaniu, a także znacznie 
szerszej grupy państw – muszę powiedzieć, że w tym 
wypadku udało nam się zmobilizować 14 państw, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) międzynarodowej. Ta logika niestety nie przebija się 
w Unii Europejskiej. Cały czas słyszymy, że musimy 
robić więcej, a jednocześnie nie oferuje się żadnych 
nowych środków. I to oczywiście nie może się udać.

Drugim tematem agendy bezpieczeństwa w cza-
sie prezydencji bułgarskiej była kwestia wzmocnie-
nia polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej Unii 
Europejskiej. Tu na uwagę zasługują 2 sprawy.

Pierwsza to europejski pogram rozwoju przemy-
słu obronnego. Polska zwracała uwagę na to, że ten 
program, w szczególności w kontekście potencjalnie 
wyższych pieniędzy w kolejnych ramach finanso-
wych, musi być w pełni dostępny dla wszystkich 
krajów, które chcą rozwijać przemysł obronny, musi 
w szczególności być dostępny dla krajów, w których 
przemysł obronny jest zbudowany w podobny sposób 
jak przemysł obronny w Polsce. Chodzi tutaj o skalę 
przedsiębiorstw, o typ organizacji tego sektora.

Druga sprawa, na którą na forum politycznym 
zwracałem uwagę, to konieczność zachowania kom-
plementarności zobowiązań w tym obszarze z tymi 
zobowiązaniami, które już są podjęte przez znakomitą 
większość państw, jeżeli nie wszystkie państwa, któ-
re odgrywają istotną rolę w polityce obronnej Unii 
Europejskiej, komplementarności ze zobowiązania-
mi, które są właściwe dla członkostwa w NATO. 
Nie sposób wyobrazić sobie, by przy bardzo ogra-
niczonych zasobach budować europejską politykę 
obronną, abstrahując od tego, co jest tu i teraz, od 
konkretu, architektury obronnej świata zachodniego, 
w szczególności Europy, architektury, która jest re-
prezentowana zwłaszcza przez NATO. Polska w tym 
czasie poszerzyła znacząco swój udział w inicjatywie 
PESCO, czyli w inicjatywie wzmocnionej współpracy 
w zakresie przemysłu obronnego. Dzisiaj uczestni-
czymy w 6 inicjatywach, w 6 programach z zakresu 
PESCO i należy się spodziewać, że ta działalność 
będzie rozwijana.

Kolejną sprawą powiązaną z tematem, o którym 
wspominałem, z tematem budżetu, był oczywiście ge-
neralnie pojęty wzrost gospodarczy i spójność. Tutaj 
są 2 elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę.

Pierwszy to kontynuacja prac nad reformą 
unii gospodarczo-walutowej, przede wszystkim 
przez wzmocnienie Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności, i prace nad dokończeniem unii bankowej. 
Polska w tych pracach akcentowała tak naprawdę 2 
istotne systemowe, ustrojowe postulaty. Po pierwsze, 
zwracała uwagę na otwartość tego procesu dla krajów, 
które na razie, a być może i w dalszej przyszłości, 
nie będą członkami unii gospodarczo-walutowej, nie 
będą członkami strefy euro. Po drugie, bez względu 
na to, jak widzimy przyszłość Polski w unii gospo-
darczo-walutowej, jest dla nas niezwykle istotne, aby 
reforma unii gospodarczo-walutowej nie generowała 
podziałów na wspólnym rynku. Wspólny rynek jest 

drugie, chodzi o podjęcie aktywnych działań wobec 
państw trzecich, w szczególności w Afryce Północnej, 
w celu wspólnego wyhamowania fali migracyjnej. Ma 
to swoje operacyjne znaczenie. Mówię o zaprojekto-
waniu centrów kontroli dla państw, które już dzisiaj 
mają problem z nadmierną imigracją, w szczególności 
nieregularną nadmierną imigracją, a także stworzeniu 
platform zejścia na ląd. Tłumacząc to dość literalnie 
na język polski, powiem, że może być to zrobione 
tylko i wyłącznie przez współpracę z krajami trze-
cimi. W tej sprawie widzimy pewien ruch, pewien 
progres. Od czasu przyjęcia przełomowych konkluzji 
czerwcowych wiele się wydarzyło, jeżeli chodzi o za-
projektowanie współpracy w tej dziedzinie z Egiptem.

Najważniejszą rzeczą jest oczywiście wzmocnie-
nie ochrony granic zewnętrznych. W tej dziedzinie też 
mamy wyraźny postęp. Polska akcentuje, że jesteśmy 
gotowi do podjęcia działań nie tylko regulacyjnych, 
ale też faktycznych. Jest to rodzaj kontrybucji, którą 
poniekąd przekazujemy Unii Europejskiej od samego 
początku naszego członkostwa. Mówię o ochronie 
wschodniej granicy zewnętrznej, za którą odpowia-
damy. Jest to jeden z najdłuższych odcinków granicy 
zewnętrznej Unii Europejskiej.

Jesteśmy otwarci na rozmowę na temat wzmocnie-
nia mandatu agencji Frontex, która ma swoją siedzibę 
w Warszawie. Zwracamy jednak uwagę, podobnie 
jak inne państwa, które odpowiadają za granicę ze-
wnętrzną, że tego typu wzmocnienie musi wyraźnie 
odpowiadać potrzebom państw, które faktycznie za-
rządzają granicą zewnętrzną. To wszystko musi być 
przystosowane do oczekiwań państw, które są niejako 
na pierwszej linii tego problemu.

Z uwagi na potencjalnie daleko idące konsekwen-
cje finansowe musi być to również umieszczone 
w ogólnym horyzontalnym porozumieniu co do tego, 
w jaki sposób będzie wyglądał wieloletni budżet Unii 
Europejskiej. Tego typu decyzji nie sposób podjąć, 
zanim nie będzie osiągnięty całościowy kompromis 
w sprawie budżetu, ponieważ sumy, które mogą być 
generowane przez tego typu ustalenia, są niebagatelne 
i tak naprawdę bardzo trudno będzie włożyć je w lo-
gikę nowych wieloletnich ram finansowych, biorąc 
pod uwagę to, że znaczna część państw, w przeci-
wieństwie do Polski, akcentuje niezdolność do pod-
wyższania swojej kontrybucji na rzecz budżetu unij-
nego. Dzieje się to przy całkowicie proeuropejskiej 
retoryce, co wydaje się dość paradoksalne, ponieważ 
– państwo wiedzą to najlepiej, bo przyjmują budżet 
kraju – nie można robić więcej rzeczy i nie można 
robić rzeczy ambitniejszych bez większych pieniędzy. 
Taka zależność jest całkiem oczywista dla każdego, 
kto przyjmował jakikolwiek budżet, bez względu na 
to, czy był to budżet gminy, kraju czy organizacji 
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(sekretarz stanu K. Szymański) w sposób bardzo dynamiczny, możemy być z tego 
dumni. Ale fakt, że dzisiejsze wskaźniki społeczne 
i ekonomiczne Polski są znacznie lepsze niż na po-
czątku członkostwa, nie oznacza, że ta konwergencja 
jest skończona. Wręcz przeciwnie, cały czas Polska 
i Europa Środkowa to miejsca, w przypadku których 
mamy do czynienia z najbiedniejszymi regionami. 
W związku z tym, uznając argument, że konwer-
gencja odniosła sukces, zwracam uwagę na to, że 
nie jest ona skończona, a fakt tego sukcesu, z którym 
nikt nie polemizuje, jest najlepszym dowodem na 
to, że w szczególności polityka spójności przyno-
si spodziewany efekt, ponieważ polityka spójności 
z całą pewnością – nie jako jedyna, to nie jest jedyny 
instrument rozwoju i z całą pewnością ten instrument 
będzie odgrywał coraz mniejszą rolę – dokłada się 
do celu zasadniczego integracji, jakim jest wyrów-
nywanie poziomu społeczno-gospodarczego państw 
członkowskich, zarówno na poziomie państw, jak i na 
poziomie regionów.

Ostatnia sprawa, która była bardzo ważna, z oczy-
wistych powodów, z powodów geograficznych, dla 
prezydencji bułgarskiej to perspektywa europejska 
dla Bałkanów Zachodnich. Polska oczywiście leży 
znacznie dalej od tego regionu, jednak od bardzo dłu-
giego czasu aktywizujemy się w tej części Europy, 
uznając, że jest to strategicznie zbieżne z polskimi 
celami w obszarze bezpieczeństwa. Rejon Bałkanów 
Zachodnich bez aktywnej obecności, poważnej, nie 
deklaratywnej obecności Unii Europejskiej w tej czę-
ści świata będzie po prostu miejscem oddziaływania 
innych, konkurencyjnych, czasami wręcz otwarcie 
wrogich sił politycznych. To jest powód, dla którego 
zachęcaliśmy Unię Europejską i partnerów w Radzie 
do tego, żeby przyjąć konkluzje rozszerzeniowe dużo 
bardziej ambitne niż te, które były przyjęte, aczkol-
wiek sam fakt przyjęcia w czerwcu konkluzji dotyczą-
cych rozszerzenia już jest sukcesem i to doceniamy. 
Rok temu byliśmy w dużo gorszym położeniu, kon-
kluzje nie mogły być przyjęte z uwagi na okoliczno-
ści polityczne w jednym z państw członkowskich. 
Dzisiejsze konkluzje mogłyby być bardziej ambitne, 
ale i te są sukcesem.

Za przełom należy uznać szczyt Unia Europejska 
– Bałkany Zachodnie, który po 15 latach pierwszy 
raz odbył się na tak wysokim szczeblu. To pokazuje 
stopień, skalę absencji Unii Europejskiej w ostatnich 
latach w tej części świata, co otwierało drzwi, jak mó-
wię, innym, konkurencyjnym, czasami wręcz wrogim 
siłom globalnym do tej bardzo czułej, bardzo deli-
katnej części Europy. Zakładamy dalszą aktywizację 
polskiej polityki w tym obszarze.

Okres prezydencji bułgarskiej był pod tym wzglę-
dem udany, był na pewno okresem istotnego postępu 
w tej dziedzinie. Wyrazem tego zaangażowania są wi-
zyty dwustronne, m.in. ministra Jacka Czaputowicza 

przestrzenią znacznie szerszą niż unia walutowa i nie 
widzimy żadnej wartości dodanej – a na pewno nie 
ma żadnej takiej potrzeby – w tym, by reforma UGW 
skutkowała jakimikolwiek napięciami na wspólnym 
rynku, którego główną zaletą jest to, że jest to pojem-
ny, duży, o dużej skali wspólny rynek.

Drugą sprawą był oczywiście początek debaty na 
temat wieloletnich ram finansowych. Za prezydencji 
bułgarskiej Komisja Europejska zdecydowała się na 
to, żeby przedstawić pierwsze projekty wieloletnich 
ram finansowych. Były one już wielokrotnie dysku-
towane w polskim parlamencie, ale zwrócę uwagę 
na jedną kluczową sprawę. Wbrew działaniom przy-
gotowawczym do ogłoszenia tych projektów, w ra-
mach których zupełnie oficjalnie, publicznie – to nie 
była tylko kwestia rozmów bilateralnych – Komisja 
Europejska, zgodnie z oczekiwaniami Polski, zakła-
dała, że nowe ambitne cele Unii Europejskiej będą 
w 80% finansowane nowymi pieniędzmi, a tylko 
w 20% w wyniku przesunięć dotychczasowych pie-
niędzy, w ramach dotychczasowej struktury budżetu 
wieloletniego, projekt nam przedstawiony, w szcze-
gólności w warstwie metodologii, pokazuje coś zgoła 
odmiennego. Założenie pierwotne, założenie politycz-
ne, które przyświecało pracom poprzedzającym ogło-
szenie tego projektu, zostało zmienione, co powoduje, 
że taki projekt, jaki jest przedstawiony przez Komisję 
Europejską, z całą pewnością nie wejdzie w życie. To 
mogę powiedzieć z całą pewnością. Nie zawsze dzielę 
się z państwem pewnością w sprawach dotyczących 
procesów tak skomplikowanych, tak długofalowych, 
ale w tej sprawie jednego można być pewnym: ten 
projekt na pewno nie wejdzie w życie, właśnie z uwa-
gi na swój niezrównoważony charakter.

Polska od początku podkreślała, że jesteśmy 
w pełni świadomi konsekwencji budżetowych bre-
xitu. To jest obiektywna zmiana, bardzo negatywna, 
ale jest to po prostu kwestia faktów. Podkreślaliśmy, 
że jesteśmy skłonni do rozmowy na temat finanso-
wania nowych wyzwań, w szczególności w zakresie 
obronności i migracji, ponieważ widzimy sens, aby 
Unia Europejska była bardziej odporna na tego typu 
problemy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy 
własne oczekiwania co do wzmacniania architektury 
bezpieczeństwa i nie widzimy przeszkód, aby Unia 
Europejska w tej sprawie robiła więcej. Jednak musi 
się to odbywać w sposób ewolucyjny. Nie można wy-
obrazić sobie sytuacji, w której nowe wyzwania są 
finansowane w wyniku prostych przesunięć z polityk 
traktatowych. Polityki spójności i rolna nieprzypad-
kowo są politykami traktatowymi, ponieważ one są 
wehikułami zasadniczego celu integracji, jakim jest 
konwergencja społeczno-ekonomiczna. Ta konwer-
gencja w Polsce, w Europie Środkowej przebiega 
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(sekretarz stanu K. Szymański) że Komisja Europejska zaproponowała budżet w re-
lacji do PKB państw członkowskich po prostu mniej-
szy, obiektywnie mniejszy. To jest bezprecedensowa 
sytuacja, ponieważ ten budżet co prawda jest przed-
stawiany nam jako budżet większy, ale tylko z uwagi 
na grę statystyczną, na żonglowanie cenami stałymi 
i cenami zmiennymi, co jest zawsze niezwykle uży-
teczne, kiedy mówimy o wieloletnich budżetach, tyle 
że niewiele wyjaśnia, ponieważ jest bardzo łatwo 
sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. A gdybyśmy 
porównali wieloletnie ramy finansowe obowiązujące 
teraz, ale porównali je adekwatnie, czyli odjęli Wielką 
Brytanię i dołożyli Europejski Fundusz Rozwoju, 
dopięty do tego projektu budżetu, z którym mamy do 
czynienia, to mielibyśmy wynik 1,16% PKB unijnego, 
UE 27. W przypadku tego projektu ten wskaźnik to 
1,11%. To nie wygląda na jakieś dramatycznie różne 
cyfry, ale w przypadku tak olbrzymiego parametru, 
jakim jest PKB Unii Europejskiej, to są istotne zmia-
ny, które tak naprawdę na dziś uniemożliwiają tak 
ambitne przesunięcie akcentów w kierunku tzw. no-
wych celów, jak tego oczekuje Komisja Europejska.

Co więcej, z politycznego punktu widzenia Polska 
jest jak najbardziej chętna, gotowa do tego, żeby proce-
dować nad tym budżetem tak szybko, jak to możliwe. 
Komisja Europejska oczekuje od państw członkowskich 
tego, że zamkną negocjacje budżetowe przed szczytem 
w Sybinie w połowie roku 2019, ale ten projekt temu 
wybitnie przeszkadza, ponieważ powoduje opór bardzo 
dużej grupy państw, które są dotknięte tak nieproporcjo-
nalnymi propozycjami. Komisja Europejska nie pomo-
gła sobie osiągnąć celu politycznego, jakim jest szybkie 
zamknięcie negocjacji budżetowych. Polska nie będzie 
stwarzała żadnych przeszkód, żeby to zrobić szybko, ale 
kluczowym kryterium jest po prostu jakość kompromi-
su. I pod tym względem, myślę, od samego początku 
wystąpienie premiera Morawieckiego w czasie pierwszej 
Rady Europejskiej, kiedy przedstawiano te projekty, 
było niezwykle konstruktywne. Jesteśmy gotowi do 
podniesienia składki, oczywiście o ile będą uzgodnio-
ne cele polityczne i sfera wydatkowa. Jesteśmy gotowi 
do rozmowy o środkach własnych Unii Europejskiej, 
tak aby ten budżet był zasilony lepiej. Jesteśmy gotowi 
do ewolucyjnej rozmowy o nowych potrzebach Unii 
Europejskiej, ale absolutnie odrzucamy logikę rewolu-
cyjnego załamania finansowania polityk, które przy-
niosły Unii i wielu państwom sukces. W tym sensie, 
jeżeli chodzi o pytanie o wielkość budżetu, mamy do 
czynienia z projektem budżetu, który jest mniejszy niż 
obowiązujący budżet.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, czy ja 
mogę zapytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

w Skopje, w Belgradzie, w Tiranie w ostatnim czasie, 
aktywizowanie akademii rozszerzeniowej, która służy 
temu, by dzielić się naszym doświadczeniem rozsze-
rzeniowym z krajami, które są w rejonie Bałkanów 
Zachodnich. Oczywiście uwieńczeniem tego będzie 
polska prezydencja w procesie berlińskim, która nastąpi 
już niebawem. W 2019 r. będziemy w Polsce mieli szczyt 
procesu berlińskiego z udziałem głównych państw 
Unii Europejskiej i krajów Bałkanów Zachodnich. 
Chcielibyśmy, aby to był kolejny krok w duchu posta-
nowień szczytu, w duchu komunikatu Komisji, w końcu 
w duchu konkluzji Rady do Spraw Ogólnych w sprawie 
rozszerzenia, tak aby, krótko mówiąc, Europa była tam 
bardziej aktywna, ponieważ brak aktywności odbywa 
się kosztem naszych interesów ekonomicznych i naszych 
interesów związanych z bezpieczeństwem.

To są najważniejsze sprawy, na które ja bym zwró-
cił uwagę, w tym okresie 6 miesięcy. Szczegółowy ra-
port mają państwo w druku senackim. Jeżeli państwo 
mają jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

panu ministrowi pytania związane z przedstawioną 
informacją?

Bardzo proszę, pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Czy mógłby pan minister troszeczkę przybliżyć 

nam kwestię ram finansowych po 2020 r.? Pan mini-
ster zadeklarował, że jakby ta przymiarka, polegająca 
na jakimś podziale budżetowym, nie wejdzie w życie, 
ale mnie interesuje pewna sprawa. 

Czy pan minister mógłby nam podać kwotę, o któ-
rej mówimy, jeśli chodzi o zmniejszenie budżetu Unii 
w związku z wyjściem z niej Wielkiej Brytanii? Po 
drugie, czy może pan podać jakieś przybliżone war-
tości w tych nowych ramach po 2020 r., na które my 
jako Polska możemy liczyć, jeśli chodzi o główne 
nurty wsparcia, czyli program spójności czy politykę 
rolną, czy inne, na których temat pan minister mógłby 
nam przytoczyć dane?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Postaram się odpowiadać po każdym z pytań.
Tak, problemem całego budżetu, nie tylko jego 

struktury wewnętrznej, ale całego budżetu, jest fakt, 
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widzieć, w jaki sposób rośnie ich PKB, w jaki spo-
sób my kontrybuujemy do ich PKB, a nie tylko do 
swojego. W związku z tym przedstawianie polityki 
rolnej czy polityki spójności jako polityk, które mają 
jednostronnie pomocowy charakter, jest absurdalne. 
Tak mogłoby być, gdyby nie wspólny rynek, ale one 
są ściśle powiązane ze wspólnym rynkiem.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, tylko jedno króciutkie pytanie, 

jeśli pan marszałek pozwoli. Naprawdę. Odniosę się 
do tego, co pan minister powiedział, tylko i wyłącz-
nie. To nie będzie nic nowego.

Panie Ministrze, myślę, że wszyscy siedzący na 
tej sali rozumiemy mechanizmy, o których pan mi-
nister mówił, ale dziękujemy za przekazanie nam tej 
informacji.

Ja zapytam króciutko jeszcze raz. Czy pan minister 
mógłby podać… Oczywiście mówię o przymiarkach, 
nie mówię o ostatecznym budżecie. Chodzi o Fundusz 
Spójności. Czy w liczbach bezwzględnych…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Jaki jest cel ne-
gocjacyjny?)

Czy padła jakaś pierwsza propozycja, czy nie pa-
dła, jeśli chodzi o budżet?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Padły propozycje pokazujące, w jaki sposób bę-

dzie kształtowana polityka spójności. To jest w do-
kumentach. Ja mogę powiedzieć tylko jedno: takiej 
propozycji nie przyjmiemy. Tylko tyle.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Pan senator…)

Ta propozycja nie wejdzie w życie. Wydaje mi się, 
że to jest bardzo jasne.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja to rozumiem, ale 
chcąc wesprzeć pana ministra w tym proteście, chcie-
libyśmy…)

Nie. Nie w proteście…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękujemy bardzo.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Ja mam trochę podobne pytania, dotyczące ram 

finansowych. Jak przypatrzymy się detalom tej propo-
zycji, to zobaczymy, że jest tam bardzo dużo zapisów, 
powiedziałbym, niebezpiecznych dla dotychczaso-

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, jeśli można prosić, jeżeli pan mi-
nister pamięta, a jeśli nie, to może na piśmie… Co do 
założeń to ja rozumiem, że, tak jak pan minister mó-
wił, budżet w nowych ramach finansowych w sensie 
wielkości do PKB jest mniejszy. A w liczbach bez-
względnych? Czy pan minister pamięta ewentualne 
kwestie dotyczące zmniejszenia?

I to, co dotyczy najistotniejszych dla Polski polityk, 
takich jak polityka spójności czy polityka rolna. Czy 
tutaj możemy liczyć na porównywalne kwoty, czy 
zdecydowanie mniejsze? Czy pan minister pamięta 
jakieś kwoty? No, to jest rzecz, która by pokazała to, 
o czym pan minister mówił, również w sensie liczb.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jeżeli chodzi o wynik ostateczny negocjacji, to 

mogę tylko mówić o założeniach, z jakimi podchodzi-
my do negocjacji. To, że my mówimy na wszystkich 
forach, że jesteśmy gotowi do ewolucyjnego podej-
ścia do budżetu, to jest deklaracja serio. A o liczbach 
bezwzględnych będziemy mogli mówić, jeżeli zoba-
czymy cały budżet, we wszystkich jego wymiarach, 
ponieważ łatwo wyobrazić sobie kompensację strat 
w jednej części budżetu poprzez istotne zmiany w in-
nej części budżetu, kompensację, która zresztą może 
okazać się nawet bardziej atrakcyjna niż poprzednio 
dla kraju X, takiego jak Polska. A więc to są dzia-
łania czysto hipotetyczne. Tutaj można by rysować 
setki scenariuszy. Chodzi nam o to, krótko mówiąc, 
żeby zmiany miały charakter ewolucyjny, żeby nie 
miały charakteru raptownego załamania finansowania 
polityk, które przyniosły Polsce i Europie sukces, 
ponieważ pieniądze ze spójności są obecne nie tylko 
w naszym PKB, może nawet nie przede wszystkim 
w naszym PKB. Nie mówię tylko o tym, że zgodnie 
z regułami unijnymi wszystkie przetargi realizowane 
są według europejskich otwartych reguł przetargów 
i znaczna część tych pieniędzy wraca do firm, których 
lokalizacją podatkową niekoniecznie jest Polska – to 
jest rzecz średniej wagi. Rzeczą najważniejszej, naj-
większej wagi jest fakt, że gospodarki, które z Europą 
Środkową, nie tylko z Polską, są najbardziej zintegro-
wane handlowo, zyskują na konwergencji w ten spo-
sób, że my kupujemy tam więcej dóbr i usług, które 
bardzo często – powiedziałbym, że wciąż zbyt często 
– są oferowane z innych państw Unii Europejskiej. 
Sens wspólnego rynku i funduszy kompensujących 
otwarcie rynku jest tutaj oczywisty, jest widoczny 
gołym okiem. Te przepływy są widoczne w PKB 
Holandii, Szwecji, Danii czy krajów, które dzisiaj 
najgłośniej domagają się cięć. One muszą doskonale 



64

65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)

(senator J. Obremski) nie o tym, jak długo jesteśmy w stanie ją utrzymać. 
To jest sprawa niewiadoma, bo oczywiście procesy 
emancypacyjne tej części Europy następują, one są 
widoczne gołym okiem w wielu procesach politycz-
nych. Jednak z całą pewnością jedno z najważniej-
szych wyzwań jest takie: jak utrzymać jedność w tych 
koalicjach mimo faktu, że problemy związane z WRF 
w przypadku niektórych innych państw są znacznie 
mniejszej natury i faktycznie mogą być rozwiązane 
przez bardzo proste koncesje, bardzo drobnej natu-
ry koncesje. Pamiętajmy, że cały proces jest dzisiaj, 
od maja, w rękach państw członkowskich. Komisja 
Europejska będzie odgrywała istotną rolę pomocni-
czą, istotną być może właśnie przy końcu, kiedy będą 
adjustacje, ale dzisiaj to państwa członkowskie będą 
decydowały o tym, w jakim rytmie i w jaki sposób 
ten proces będzie przebiegał.

Polska przygotowuje się do tego procesu od niemal 
3 lat. Od samego początku – pamiętam moją pracę 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – tworzyli-
śmy zespół międzyresortowy, który oznaczał nie 
tylko polskie interesy, ale oznaczał też potencjalne 
scenariusze rozwoju wypadków, jeśli chodzi o nego-
cjacje od punktu X, czyli od momentu przedstawie-
nia, formalnego przedstawienia projektów… Myślę, 
że jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. 
I oczywiście mogę tylko potwierdzić, że alokacje, 
takie sztywne alokacje, to jest tylko jedna z dziedzin, 
która podlega… Ona jest najłatwiejsza do uchwyce-
nia, ale to jest tylko jedna z dziedzin negocjacji, pól 
negocjacji. Drugą są oczywiście reguły absorpcyj-
ne, które mogą wpływać w bardzo różny sposób na 
zdolność państw do uzyskania akceptacji dla danej 
wersji budżetu. I te reguły absorpcyjne, o których 
pan senator wspomniał, czyli rezerwa, zasada n+2, 
koszty kwalifikowane, to na pewno są rzeczy będące 
w centrum tej części negocjacji.

Mianownikiem wspólnym tej propozycji – pewnie 
nie należy się temu jakoś nadmiernie dziwić – jest 
to, że Komisja Europejska wyraźnie wyobraża sobie 
ten budżet jako dużo bardziej scentralizowany. I tu 
mamy znowu istotny problem polityczny na poziomie 
państw, ponieważ doświadczenia z tymi fundusza-
mi, które do tej pory były zarządzane centralnie, są 
bardzo różne. Nie ma wystarczających gwarancji, 
przynajmniej z polskiego punktu widzenia, uczci-
wej dystrybucji pieniędzy zarządzanych z poziomu 
centrali, z poziomu Brukseli, by uznać, że takie ła-
twe przenoszenie dość dużych sum na poziom cen-
tralny nie będzie budziło kontrowersji. To też budzi 
kontrowersje. Oczywiście w przypadku wszystkich 
tych spraw nie mówię tylko o stanowisku Polski, ale 
o stanowisku dość szerokiej – zmiennej, ale szerokiej 
– grupy państw. W trakcie tych 3 lat przyjmowaliśmy 
wspólne stanowiska w szerszych czy węższych gro-
nach państw, ale zawsze w koalicjach, we wszystkich 

wych beneficjentów Funduszu Spójności. Jest to 20% 
rezerwy trzymanej w rękach Komisji Europejskiej, 
zamiana zasady n+3 na zasadę n+2 i inna definicja 
kosztów kwalifikowanych. No i przede wszystkim 
to, że Fundusz Spójności jest ograniczony poprzez 
przerzucenie pieniędzy na nowe projekty związane 
z innowacyjnością nauki i migracją.

Moje pytanie jest takie. Czy jest to, według 
pana ministra, pewna metoda negocjacyjna Komisji 
Europejskiej? Wrzucamy tu trudne rzeczy pod wzglę-
dem technicznym, jesteśmy w stanie się z tego wyco-
fać, ale wy zaakceptujcie, że nie dostaniecie pieniędzy 
z Funduszu Spójności, które, według nas, nam się 
należą. To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Jak intensywnie polska dyplomacja pro-
wadzi działania na rzecz… To wszystko, co wymie-
niłem, jest niekorzystne nie tylko dla Polski, ale także 
– niestety wraca podział na starą i nową Europę – dla 
nowej Europy. Na ile jest tutaj szansa na działanie 
blokiem?

I podpytanie. Na ile istnieje możliwość podej-
mowania arbitralnych decyzji na poziomie Komisji 
Europejskiej? Przykład: w trakcie negocjacji jest za-
proponowane rozwiązanie niekorzystne dla państwa 
X i chodzi o to, żeby państwo X je zaakceptowało, 
więc mówi się „zbudujemy wam autostradę między 
Płowdiwem i Wielkim Tyrnowem, tylko głosujcie za”.

Czy tego typu mechanizmy, dotyczące arbitral-
nych decyzji, czyli przekonanie jakiegoś kraju, żeby 
jak gdyby wyłamał się z ram solidarności mniejszych 
krajów… Na ile to jest możliwe?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Mamy bogate doświadczenia z zakresu negocjo-

wania dotychczasowych wieloletnich ram finanso-
wych. Siłą naszego regionu jest to, że jest bardzo wiele 
państw… Polska odtworzyła grupę przyjaciół polityki 
spójności. Jest w niej wciąż 16, 17 państw, które uwa-
żają, że ten element polityki i mandatu jest elemen-
tem wspólnym. To wygląda bardzo dobrze. Ale jest 
też prawdą, że w przypadku mniejszych gospodarek 
mechanizm drobnych transferów – drobnych jak na 
polskie warunki, bo one nie są drobne przy mniej-
szym PKB mniejszego kraju – zawsze działał. To 
był zawsze, od samego początku członkostwa, jeden 
z elementów, który powodował osłabienie. Myślę, 
że ten mechanizm działał również w czasie akcesji. 
Powodował rozproszenie koalicji państw, które z całą 
pewnością uzyskałyby więcej, gdyby miały zdolność 
do utrzymywania jedności dłużej. Tak naprawdę 
w przypadku każdej koalicji mówimy tylko i wyłącz-



65

65. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) Jesteśmy o krok od sytuacji, w której w tym obozie 
zabraknie Wielkiej Brytanii, a ona tradycyjnie odgry-
wała rolę kraju niezwykle wyczulonego na gruncie 
reguł i zasad wspólnego rynku. Tak że to będzie osła-
bienie tej koalicji. I to powoduje, że od bardzo wielu 
miesięcy dyplomacje krajów, w szczególności krajów 
północnych, które tradycyjnie są bardziej przywią-
zane do reguł wspólnego rynku, myślą o tym, w jaki 
sposób ten brak skompensować.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, na początek zdanie polemiki. Ja 
nie podzielam pana zdania o tym, że Polska dobrze 
przygotowuje się do negocjacji w sprawie budżetu i że 
ta determinacja, która powinna Polsce służyć, Polsce 
służy. Determinację rzeczywiście widać, ale w nisz-
czeniu pozycji Polski i szans negocjacyjnych, dużą de-
terminację. No i właśnie w tej sprawie mam 3 pytania.

Pierwsze dotyczy Frontexu. Jeśli rzeczywiście 
chcemy być skuteczni w przeciwdziałaniu niekon-
trolowanej imigracji na teren Unii Europejskiej, to 
wzmocnienie tej instytucji jest konieczne. Jaki jest 
nasz stosunek do tego, by tworzyć – uwzględniając 
rzeczywiście potrzeby poszczególnych państw – po-
licję graniczną, europejską policję graniczną?

Drugie pytanie dotyczy unii walutowej i jej re-
formy. Z opisów wiemy, że państwa strefy euro chcą 
budować własny budżet. Prosiłbym, żeby pan odniósł 
się do tego. Na ile to jest realne? I czy to będzie prze-
prowadzane kosztem budżetu Unii Europejskiej, czy 
to będzie prowadzone niejako obok?

I trzecie pytanie to kwestia rzeczywiście tego pro-
jektu. Część znaczących państw…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam najmocniej.
Część znaczących państw domaga się – naj-

głośniej robią to Włochy – ażeby na politykę 
migracyjną przesunąć pieniądze transferowane 
dotychczas do krajów, które nie włączają się so-
lidarnie w rozwiązywanie problemu imigracyj-
nego i nie przyjmują imigrantów. I oczywiście 
w pierwszym rzędzie pada tutaj przykład Polski. 
Jakie jest to powiązanie? Proszę powiedzieć, czy 
ono jest widoczne w projekcie, czy… Na ile są to 
tylko spekulacje, a na ile konkretne przymiarki, 
by tym krajom, które nie uczestniczą solidarnie 
w rozwiązywaniu problemów imigracyjnych, 
część pieniędzy po prostu odebrać i przeznaczyć 
je na ten właśnie cel?

najważniejszych aspektach. Mam na myśli strukturę 
WRF, przyszłość polityki spójności i przyszłość po-
lityki rolnej, bo te 3 elementy są najbardziej czytelne 
na poziomie politycznym.

Wchodzimy więc w te negocjacje w dobrej kondy-
cji, natomiast natura tej koalicji jest taka, że nie należy 
oczekiwać tego, że ktoś za nas pokona największe 
trudności w ramach tych negocjacji. Na Polsce spo-
czywa, jak myślę, bardzo duża część odpowiedzialno-
ści za to, a polska determinacja w tej sprawie będzie 
odgrywała kluczową rolę. Myślę, że co do niej nikt 
dzisiaj nie ma wątpliwości. Niektórzy narzekają, że 
polska determinacja jest aż zbyt widoczna w procesie 
unijnym, więc wykorzystamy w tej sprawie tę markę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Alicja Zając, bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chcę panu bardzo podziękować 

za ten jasny sposób mówienia o sprawach trudnych, 
bo nawet dla tych, którzy się nie zajmują tymi pro-
blemami na co dzień, tak jak my w Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, to wszystko, 
co pan przedstawia, jest bardzo czytelne. Jednak 
budziło to też pewien niepokój. Użył pan takiego 
określenia… Mówił pan o presji protekcjonistycznej 
niektórych państw, również o tym, że Unia zaprze-
staje egzekwowania swojego prawa w niektórych 
zakresach działań. 

Czy pan uważa, że przyspieszenie procesu roz-
szerzenia, m.in. np. o Bałkany Zachodnie czy inne 
państwa oczekujące, mogłoby dać taki nowy im-
puls? Mówił pan o tych koalicjach, które tworzy-
my w zależności od sprawy, której dotyczą. Czy to 
przyspieszenie by nam pomogło, czy dałoby nam 
siłę po tej stronie, że tak powiem, państw nieprotek-
cjonistycznych, czyli tej nowej Unii? Czy to by nam 
dało siłę, czy raczej trzeba te procesy wstrzymywać? 
Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Myślę, że dzisiaj te wspomniane przeze mnie pro-

cesy polityczne, w których ujawnia się problem pro-
tekcjonizmu, problem nieufności wobec reguł wspól-
nego rynku, pokazują wyraźnie, że bez Polski nie 
można byłoby utworzyć wyraźnego obozu sprzeciwu. 
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z jakimi mamy do czynienia w szczególności w przy-
padku kilku państw Południa. Więc mogę z całą od-
powiedzialnością powiedzieć, że budżet strefy euro 
po prostu nie powstanie.

Jeśli chodzi o Frontex, to również starałem się 
przedstawić takie stanowisko, które mówi, że oczy-
wiście widzimy powody, by myśleć o wzmocnieniu 
Fronteksu. To ten rząd spowodował, że przyszłość 
agencji Frontex w Warszawie została ustabilizowa-
na po bezprecedensowych opóźnieniach, niemalże 
10-letnich, naszych poprzedników. Zrobiliśmy to 
bardzo szybko, bezpośrednio po objęciu rządów. 
Podpisaliśmy międzynarodową umowę lokacyjną, 
która powoduje, że agencja Frontex – niebawem bę-
dzie ona największą agencją unijną – będzie miała 
zagwarantowane dobre, komfortowe miejsce rozwoju 
w Warszawie. W 2016 r. jeszcze zdecydowaliśmy się 
na to, aby wzmocnić – już wtedy, bezpośrednio po 
pierwszej fazie kryzysu – mandat agencji Frontex. 
Ten mandat jest dzisiaj mocniejszy, niż był u zarania 
agencji. Polska była jednym z aktywnych uczestników 
negocjacji w tej sprawie, negocjacji, które przyniosły 
pewną korektę względem pierwotnych propozycji 
Komisji Europejskiej. Dzisiaj należy spodziewać się 
podobnego mechanizmu. 

Ja nie podważam sensu wzmacniania agencji 
Frontex także pod kątem ewentualnie znaczącego 
wzmocnienia jej możliwości technicznych, perso-
nalnych, ale mówimy, że potrzebne są przynajmniej 
2 kroki. Po pierwsze, wsłuchanie się w potrzeby 
państw, które na co dzień, dziś, tu i teraz, odpo-
wiadają za granice zewnętrzne, ponieważ to one 
wiedzą, czego brakuje i jakie naprawdę są euro-
pejskie potrzeby. Po drugie, jak myślę, jest zupeł-
nie oczywiste, że jeżeli decyzje będą generowały 
potencjalne obciążenia finansowe, to muszą one 
zostać wpisane w wieloletnie ramy finansowe. Nie 
możemy awansem zgodzić się na decyzje, które nam 
zamrożą jakąkolwiek część, istotną część, a mówi-
my tutaj jednak o… Kumulatywny koszt propozy-
cji Komisji, tych 3 propozycji – Fronteksu, biura 
azylowego i wzmocnienia polityki powrotowej – to 
ponad 21 miliardów euro. No, to już nie są małe pie-
niądze, więc nie możemy pozwolić sobie na to, żeby 
zamrozić taką sumę pieniędzy, zanim porozumienie 
w sprawie WRF będzie domknięte od A do Z. To są 
tylko cząstki, istotne warunki stanowiska polskiego. 
Jednak jesteśmy otwarci na rozmowy w tej sprawie, 
ponieważ jestem przekonany, że Europa mogłaby 
robić więcej zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla 
migracji, a Frontex jest instytucją, która może ode-
grać taką rolę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Klich.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Ja wielokrotnie podkreślałem, że Polska podziela 
przekonanie, iż Unia Europejska mogłaby robić wię-
cej w zakresie imigracji. I tutaj nie ma kontrowersji 
i nie ma wyboru: albo jedno, albo drugie. Zwracamy 
jednak uwagę na to, że jeżeli Unia Europejska chce 
sobie dołożyć działań, kompetencji, misji, to musi 
znaleźć na to pieniądze. Ale prosta metoda prze-
rzucania tych pieniędzy z innych polityk, traktato-
wych, jest po prostu nierealistyczna. Nie wiem, jak 
to określić prościej. Po prostu to jest oderwane od 
okoliczności politycznych, od realiów politycznych 
Unii Europejskiej. I od miesięcy ostrzegamy, że taka 
metoda się nie sprawdzi. Myślę, że każdy, kto jest 
trochę bliżej tego procesu w Europie, wie, że to jest 
po prostu zły pomysł.

Jeśli chodzi o budżet strefy euro, to mogę naj-
krócej powiedzieć, że to jest perspektywa niereali-
styczna. Budżet strefy euro nie powstanie. Mamy 
wokół tej sprawy bardzo dużo szumu politycznego, 
ponieważ to jest temat atrakcyjny. Ten temat, może 
nie tak spektakularnie, ale żyje od wielu, wielu lat, 
ponieważ dla bardzo wielu państw, zwłaszcza tych, 
które mają kłopoty z obsługą własnego zadłużenia, 
budżet strefy euro, który by obiecywał, generował 
istotne transfery związane ze stabilnością strefy euro, 
byłby wybawieniem, w szczególności gdyby był po-
zbawiony warunkowości makroekonomicznej. Ale to 
jest właśnie powód, dla którego on nie powstanie – 
ponieważ nie ma państw, które chętnie zgodziłyby się 
na to, aby wykładać nawet dużo mniejsze pieniądze 
niż te, które są wykładane na budżet unijny, w taki 
sposób, by budować potencjał transferów na rzecz 
gospodarek strefy euro, które mają kłopoty z zadłu-
żeniem prywatnym czy też publicznym. 

Najgłośniejszym momentem w tej dyskusji była 
oczywiście deklaracja z Mesebergu, francusko-nie-
miecka, która zapowiadała działania, również takie 
bardziej robocze dokumenty. One się nie pojawiły, 
ale 3 dni po tej deklaracji pojawił się wspólny list 
ministrów finansów 8 państw strefy euro – Polska się 
do tego nie mieszała, będąc państwem spoza strefy 
euro – 8 północnych państw członkowskich, który 
wyraźnie mówił, że żaden taki postulat przejść nie 
może, ponieważ nie widzą oni możliwości dokładania 
kontrybucji, oprócz kontrybucji unijnej, do jakiego-
kolwiek instrumentu finansowego o skali, która by 
pozwalała na to, by mówić o nim jako o budżecie. 
Bo oczywiście na instrumenty małej skali – takie 
jak instrument wspierania reform, który jest wpisany 
w budżet unijny – pewnie można sobie pozwolić, 
tylko że jest to skala, która w żaden sposób nie odpo-
wiada wyzwaniom w zakresie finansów publicznych, 
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bywała za zamkniętymi drzwiami, miała charakter 
niezwykle rzeczowy i konkretny. To nie jest regułą 
w przypadku dyskusji na ten temat. Także w polskim 
Sejmie widziałem wiele dyskusji na ten temat, któ-
re odbiegały od tego standardu, można powiedzieć, 
standardu europejskiego – no, niektórzy lubią uży-
wać tego określenia. Ta dyskusja nie przyniosła kon-
kluzji, podobnie jak kolejna dyskusja w tej sprawie 
w październiku nie przyniosła konkluzji. W Radzie 
do Spraw Ogólnych nie ma dzisiaj większości państw, 
które byłyby w stanie przyjąć jakiekolwiek negatywne 
stanowisko w stosunku do Polski. Tyle z tego wynika. 
Myślę, że to stosunkowo niewiele, jednak oczywiście 
ta sprawa będzie pewnie miała dalszy ciąg, na który 
jesteśmy oczywiście przygotowani.

To, co mogę powiedzieć w kontekście polskiego 
parlamentu, to to, że polskie stanowisko w oczach 
państw członkowskich z całą pewnością było wzmoc-
nione przez fakt przyjęcia 2 pakietów korekt do 
szeroko pojętej reformy wymiaru sprawiedliwości 
– państwo też brali w tym udział, za co chciałbym 
podziękować – ponieważ okazanie tak konstruk-
tywnej postawy po polskiej stronie z całą pewnością 
wzmocniło naszą wiarygodność w oczach państw. 
Szkoda, że nie przyniosło to jakiegokolwiek ruchu po 
stronie Komisji, ale nie moją sprawą jest ocenianie, 
jak Komisja buduje swoje rachuby w tej sprawie. Ale 
to spowodowało, że wtedy, kiedy stworzono pewną 
możliwość łagodnego zakończenia tej sprawy, niekon-
frontacyjnego zakończenia tej sprawy, z tej okazji po 
prostu nie skorzystano. Boleję nad tym, ale możemy 
tylko przyjąć to do wiadomości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Ja trochę kontynuuję pytanie pana senatora Klicha.
Nastąpiło pewne przesunięcie sprawy, to przesu-

nięcie jej w tej chwili do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. I czytam art. 1 protokołu w spra-
wie karty: karta nie rozszerza zdolności Trybunału 
Sprawiedliwości na Polskę i Zjednoczone Królestwo, 
„w szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wąt-
pliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty, nie 
tworzy praw, które mogą być dochodzone na dro-
dze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub 
Zjednoczonego Królestwa”. I art. 2: „Jeżeli dane 
postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw 
i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski 
lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, 
w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu 
są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski 
lub Zjednoczonego Królestwa”. Nie jestem praw-

Senator Bogdan Klich:

Panie Ministrze, w tym obszernym sprawozdaniu 
za pierwsze półrocze tego roku nie mówił pan nic na 
temat sporu pomiędzy rządem a Komisją Europejską 
w sprawie polskiej praworządności, a tymczasem jest 
to nie tylko wątek, który przyciągał mnóstwo uwagi, 
ale też sprawa, która doprowadziła do znacznego osła-
bienia Polski w gronie partnerów z Unii Europejskiej 
i na forum międzynarodowym. I jednym z… My 
byliśmy świadkami i uczestnikami tych zdarzeń, bo 
przecież w pierwszym półroczu tego roku, a później 
w lipcu w tej sali odbywało się kolejne psucie polskie-
go wymiaru sprawiedliwości za sprawą większości 
parlamentarnej. Rząd bronił stanowiska większości 
parlamentarnej. Rząd przedstawiał swoje stanowisko 
także w Brukseli i cały czas mówił o koniecznym 
kompromisie, ale nigdy nie dowiedzieliśmy się tego, 
na czym ten kompromis ze strony rządu miałby po-
legać. Bardzo mnie interesuje, jakie były elementy 
tego stanowiska, które rząd przedstawiał w Brukseli. 
Gdyby pan mógł je wyliczyć i przedstawić, byłbym 
bardzo zobowiązany. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Pisemna forma tez, stanowiska w sprawie spo-

ru o stosowanie zasady praworządności w związku 
z reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest 
dostępna na stronach MSZ, więc ja nie będę jej teraz 
referował. To są niezwykle obszerne dokumenty, po-
nieważ nasze stanowisko jest dość detaliczne. Cały 
czas, od samego początku tego procesu zachęcaliśmy 
wszystkich, żeby mówili o konkretach i o faktach, 
a nie o bardzo ogólnych mniemaniach na temat ła-
mania praworządności w Polsce.

Ja faktycznie nie wspomniałem o tym, ponieważ ta 
sprawa nie była w żaden sposób elementem programu 
prezydencji bułgarskiej. Ta sprawa jest incydentem, 
który do nas wraca i pewnie będzie wracał przez jakiś 
czas. Jedyne, o czym mogę powiedzieć w kontekście 
działań prezydencji, czyli w kontekście działań Rady, 
bo ta sprawa rozgrywa się na bardzo wielu płasz-
czyznach… Jest Parlament i są tam takie czasami 
spektakularne popisy retoryczne w tej sprawie, jest 
Komisja Europejska, z którą jesteśmy w kontakcie 
od bardzo długiego czasu, jest w końcu Rada, jest 
Trybunał. To są całkowicie różne, w dużym stopniu 
niezależne od siebie elementy tego sporu.

Jeżeli chodzi o Radę, za kontakty z którą odpo-
wiadam, to mogę powiedzieć tyle, że za prezydencji 
bułgarskiej mieliśmy możliwość zaprezentowania 
swojego stanowiska. Byłem pod dobrym i pozytyw-
nym wrażeniem, że dyskusja w Radzie, która się od-
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(senator J. Obremski) nie stanowi wartości dodanej – nie wprowadza ni-
czego, czego byśmy już wcześniej nie znali na grun-
cie traktatów czy prawodawstwa krajowego. W jaki 
sposób do tego odniesie się potencjalne orzeczenie 
w tej sprawie – ono chyba jest nieuchronne, choć 
nie ma nic pewnego na przyszłość – będzie bardzo 
interesujące z czysto prawniczego punktu widzenia. 
Pamiętam, że na początku mówiono, iż protokół nie 
ma większego znaczenia właśnie z uwagi na to, że 
jest napisany w sposób, który dla wielu był niezro-
zumiały. To się okaże, zobaczymy, czy nie będzie 
miał żadnego znaczenia, ponieważ z jakichś powodów 
Komisja uznała, że przywoła nie tylko art. 19 traktatu, 
co jest jej prawem, ale i artykuł z Karty praw pod-
stawowych. To, co jest nietypowe, przynajmniej na 
poziomie pism przedprocesowych, to fakt, że Komisja 
Europejska ani w przypadku… W przypadku sprawy 
Sądu Najwyższego Komisja nie wskazała złamania 
żadnej reguły prawa wtórnego. To się nie zdarza – to 
jest absolutne novum, żeby w przypadku procedury 
skargowej nie wskazywać złamania żadnej reguły 
prawa wtórnego. Ja się zgadzam z tym, że my nie 
złamaliśmy żadnej reguły prawa wtórnego, ale jak 
się idzie do sądu, to zwykle się ma w ręku tego typu 
delikt traktatowy. Tutaj takiego deliktu nie wskazano, 
natomiast wskazano na kumulatywny efekt wielu 
zmian, z których każda jest zgodna z prawem unij-
nym, ale razem kształtują zagrożenie, kumulatywne 
zagrożenie dla ogólnej reguły traktatowej. Przyznam, 
że jest to niezwykle interesujące z punktu widzenia 
czysto prawniczego, interesujące politycznie dla nas.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

mam pytanie co do terminów, w których powinny być 
uchwalone wieloletnie ramy finansowe i w których 
muszą być uchwalone. 

Jak te terminy wyglądają w kontekście końca ka-
dencji Parlamentu Europejskiego – wybory są w maju; 
u nas 26 maja – i końca kadencji Komisji Europejskiej, 
co będzie miało miejsce bodajże z końcem paździer-
nika przyszłego roku? Czy nie powinniśmy po prostu 
przeczekać, nazwałbym to, frustratów z tamtej strony 
i zacząć planować rozmowy z ewentualnym nowym 
składem politycznym Komisji Europejskiej? Czy pan 
odczuł jakieś naciski, które miałyby przyspieszyć 
niektóre procesy, tak żeby zostały zakończone jeszcze 
w tej kadencji?

nikiem, ale rozumiem, że to była wynegocjowana, 
pewnie w zupełnie innym celu, reguła opt-outu, wy-
negocjowana kilka lat temu przy okazji traktatów 
lizbońskich. Jak rozumiem, to przełożenie tego na 
trybunał sprawiedliwości nastąpiło na podstawie zu-
pełnie innych reguł, takich, bym powiedział, ogólnie 
słusznych. Analogia, że… O ile wiem, to Duńczycy 
mają taką regułę opt-out dotyczącą niesprzedawania 
swoich domków letniskowych na Jutlandii innym 
obywatelom – boją się demograficznych… no, siły 
dużego sąsiada. Gdyby ta reguła opt-out została ska-
sowana… Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają 
te same prawa, w związku z czym Duńczycy musie-
liby te domki sprzedawać. Czy trochę analogiczna 
jest ta sytuacja, w której się próbuje nas postawić 
względem trybunału sprawiedliwości? Bo wydaje mi 
się, że to jest sprzeczne z tym, co w tych 2 artykułach 
jest napisane.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Nad tą analogią będę się zastanawiał, bo posługi-

wanie się analogiami to, powiedziałbym, śliski grunt. 
Nie wiem, gdzie ona by mnie zaprowadziła za chwilę, 
tak więc się wstrzymam z opinią co do analogii. 

Ale na pewno jest tak, że z jakichś powodów 
Komisja Europejska w swoich przedprocesowych 
pismach przywołała również Kartę praw podstawo-
wych. I z całą pewnością jest tak, że tzw. polsko-
-brytyjski protokół nie tyle kształtuje opt-out, bo to 
jest wyłączenie całości, co kształtuje bardzo wyraźne 
ograniczenie stosowania Karty praw podstawowych. 
Chodzi tylko o ten zakres, w jakim prawa te były 
poświadczone albo przez prawodawstwo krajowe, 
albo przez traktaty. W tym sensie… Dlatego tam 
w pierwszym zdaniu jest powiedziane, że ona nie 
poszerza… Chodziło o to, żeby nie traktować karty 
w ten sposób, że ona cokolwiek stanowi. Ona tylko 
potwierdza w inny sposób… Myślę, że miało to zna-
czenie polityczne, ponieważ wtedy – dobrze to pamię-
tam – wszystkim zależało na tym, żeby podtrzymać 
w ogóle życie tego dokumentu. Ale włożono go bar-
dzo silnie w ramy dotychczasowych pojęć, w szcze-
gólności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
a my, będąc trochę bardziej przewrażliwieni na tle, 
powiedzmy, kreatywnej działalności, także sądow-
nictwa europejskiego, o czym za chwilę być może 
będziemy mogli się przekonać, dołączyliśmy ten pro-
tokół, który nie tyle kształtuje opt-out, bo to jest za 
mocne, co pokazuje, że są ramy jej stosowania. I te 
ramy polegają na tym, że nie można jej stosować, 
jeżeli nie ma gruntu gdzieś indziej. A zatem karta 
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prowadzić w pojedynkę, w czwórkę, w piątkę. Ten 
proces zostanie przeprowadzony przez UE27 albo nie 
zostanie przeprowadzony w ogóle. Tak więc Polska 
jest żywotnie zainteresowana utrzymaniem jedności, 
ponieważ faktycznie brexit dla nas pewnie znaczy 
więcej niż dla wielu innych. Niekoniecznie z uwagi 
na ekspozycję w handlu, ponieważ… Te studia, które 
są robione np. przez Cambridge Analytica, są bardzo 
statyczne, bo one zakładają, że… nie odnoszą się 
do potencjalnego scenariusza alternatywnego. Co to 
znaczy, że nie ma dealu? Czy to znaczy, że mamy 
WTO, czy to znaczy, że mamy jakiś sektorowe po-
rozumienie? Jeżeli porozumienie padnie, to będzie 
przyspieszony proces szukania innych porozumień, 
pewnie już nie unijnych, tylko sektorowych, nie tak 
szerokich. Tak więc bardzo trudno jest mi powiedzieć, 
kto akurat najwięcej zapłaci. To zależy od zdolności 
adaptacyjnych. My w rządzie wiele miesięcy temu 
rozpoczęliśmy proces podnoszenia świadomości, 
w szczególności przedsiębiorców. Ale sami jesteśmy 
też przygotowani na to, że jeżeli te rozmowy się zała-
mią – na pewno nie z naszego powodu – to będziemy 
starali się oczywiście mitygować straty. Te straty będą 
wszędzie. Będą to w szczególności straty dla Wielkiej 
Brytanii, ale będą one także po stronie unijnej.

Reasumując… Bo, jak rozumiem, największym 
zmartwieniem pana senatora była kwestia tego ewen-
tualnego łamania jedności unijnej. To nie ma żadnego 
sensu. Łamanie jedności unijnej w tej sprawie nie 
przynosi żadnego efektu nikomu. Tak więc…

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, ja nie pytałem… To nie było moje 

największe zmartwienie. Moim największym zmar-
twieniem i moim pytaniem do pana było to, czy uważa 
pan – i jakie jest w tej kwestii stanowisko polskiej 
dyplomacji – że mniejszym nieszczęściem dla Polski 
jest wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia czy 
z porozumieniem. O to pytałem.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Oczywiście, jesteśmy żywotnie zainteresowani – 

myślę, że jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych 
państw w tym względzie – tym, aby umowa, która 
jest w naszym imieniu bardzo dobrze negocjowana 
przez zespół Michela Barniera, przetrwała ratyfikację 
w Brukseli i w Londynie. Bez ratyfikacji ona trafi 
do kosza i to będzie olbrzymia szkoda, ponieważ ta 
umowa zapewnia nam międzynarodowe gwarancje, 
jeżeli chodzi o prawa obywateli, tych, którzy są na 
Wyspach teraz, do końca życia, trwałe gwarancje, 
których nie można będzie wzruszyć np. głosowa-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I poproszę teraz o zadanie pytania pana senatora 

Pocieja.
Później poprosimy pana ministra o odpowiedź.

Senator Aleksander Pociej:
Jak rozumiem, Pani Marszałek, zmieniamy sposób 

procedowania i będzie po parę pytań. Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, 

mam takie pytanie. Ostatnio na szczycie w Salzburgu 
Polska jako jedyna, jeżeli dobrze pamiętam, głosowa-
ła inaczej niż pozostałe kraje europejskie. Wczoraj 
albo… chyba wczoraj przeczytałem taką analizę 
– wydaje mi się, że chodzi o Onet, może to była 
Wirtualna Polska – że na wyjściu, tym przyspieszo-
nym, bez porozumienia, to Polska i Irlandia tracą 
w Europie najbardziej. Chciałbym prosić pana mini-
stra, żeby ewentualnie odniósł się pan do tej tezy, do 
tego, czy to jest prawda, czy nieprawda, i powiedział, 
w którym kierunku i jak powinniśmy zdaniem MSZ 
negocjować.

I drugie pytanie: czy rzeczywiście to nasze głoso-
wanie, znowu w zupełnej izolacji, było z tym właśnie 
związane?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
No, wie pan, bardzo trudno jest polemizować 

z całkowicie absurdalnymi opiniami, które pan wy-
czytał w którymś z portali. Mam nadzieję, że to tylko 
nieporozumienie, że nikt nie był w stanie napisać 
takich bzdur, ponieważ w Salzburgu nie było gło-
sowań. Bardzo trudno jest osobno głosować, kiedy 
nie ma głosowań. Tak więc… Trudno jest polemi-
zować z głupstwami, które się wypisuje w interne-
cie. I zachęcałbym państwa, aby w sytuacji, kiedy 
spotykamy się w Senacie i rozmawiamy w Senacie, 
sprawdzać jednak wszystkie informacje w dokumen-
tach, w jakichś bardziej miarodajnych źródłach, po-
nieważ internet niestety zachęca do tego, żeby pisać 
cokolwiek. To pewnie jest jakaś wartość, nie chcę 
jej krytykować. Ale to są po prostu bzdury. Jedność 
Unii Europejskiej, UE27, w sprawie brexitu jest wa-
runkiem koniecznym przeprowadzenia tego procesu. 
To jest elementarz. Nie można tego procesu prze-
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(sekretarz stanu K. Szymański) tego, żeby ostrożnie szafować publicznymi deklara-
cjami w tej sprawie. To, co robimy za zamkniętymi 
drzwiami, to jest osobna sprawa. My musimy za-
mknąć niezamknięte tematy negocjacyjne. Ale to, co 
mówimy publicznie, ma niezwykłą siłę, czasami siłę 
rażenia, siłę niszczącą. I tu powinniśmy być bardzo 
ostrożni, tak jak w przypadku każdych negocjacji.

Nie ma żadnego problemu łamania jedności unij-
nej w tej sprawie. Nawet gdyby ktoś wpadł na taki 
pomysł – nie mówię, że w Warszawie, ale w jakimś 
innym kraju – to nic by to nie dało, ponieważ nie 
mamy dzisiaj do podjęcia żadnych decyzji, które mu-
szą być podjęte jednomyślnie. Tak więc te rozważania 
są absurdalne, są po prostu wzięte z kapelusza.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. 
Jeszcze pytanie senatora Czerwińskiego.)

Przepraszam, faktycznie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Koniec kadencji 

Parlamentu Europejskiego…)
Jeżeli chodzi o terminy, to Komisja Europejska 

oczekuje i mówi to wyraźnie państwom członkow-
skim, że byłoby bardzo dobrze, gdyby zamknięto ne-
gocjacje budżetowe przed końcem cyklu politycznego, 
przed zakończeniem kadencji Komisji i Parlamentu. 
To jest w pełni zrozumiałe, bo Komisja chciałaby 
mieć sukces i powiedzieć: zrobiliśmy taki projekt 
i mamy taki budżet. My nie mamy nic przeciwko 
temu, żeby zamknąć to szybko, ale czas nie jest tutaj 
kluczowym kryterium. Dla nas kluczowym kryterium 
jest jakość kompromisu. Jeżeli kompromis będzie do 
zaakceptowania jutro, to możemy to zrobić jutro. Czas 
nie jest tu wartością samą w sobie. Nie chodzi o to, 
czy to będzie szybko, czy to będzie później.

Nic dzisiaj nie wskazuje na to, żebyśmy mogli wy-
obrazić sobie scenariusz, w którym byśmy zamknęli 
negocjacje, ponieważ stopień nieusatysfakcjonowania 
różnych państw członkowskich jest tak duży, że… Ja 
nigdy nie widziałem czegoś takiego. Przyglądałem 
się wielu różnym procesom negocjacyjnym, jeżeli 
chodzi o WRF. Stanowiska państw są takie same, bo 
państwa są w tych samych miejscach, ale wyrażają 
one swoje stanowiska dużo mocniej, dużo agresyw-
niej. W związku z tym szanse na łatwe zamknięcie 
negocjacji w ramach jakiegoś kompromisowego roz-
wiązania są dzisiaj znacznie niższe. Jest to powód, 
dla którego, jak sądzę, te negocjacje są najtrudniejsze 
w historii Unii. Okoliczności polityczne w stolicach, 
widoczne gołym okiem, też bardzo utrudniają sprawę.

Oczywiście byłoby bardzo niedobrze, gdyby się 
okazało, że nie możemy dopiąć wieloletnich ram fi-
nansowych przed końcem obecnych wieloletnich ram 
finansowych, bo weszlibyśmy w rodzaj prowizorium 
budżetowego, które by było trudne w szczególno-
ści w przypadku projektów wieloletnich, większych 
projektów, programowania i beneficjentów. Mamy 
nadzieję, że uda się to domknąć przed końcem roku 

niem w brytyjskim parlamencie. Gwarantuje też Unii 
ochronę interesów finansowych w zakresie rozliczeń 
z ostatnich lat członkostwa, które, tak się złożyło, 
będą przypadały na sam koniec perspektywy finan-
sowej, która będzie rozliczana w momencie, kiedy 
Wielka Brytania będzie już poza Unią. Perspektywa 
będzie rozliczna do roku 2023. Porozumienie reguluje 
zasady, według których Wielka Brytania kontrybu-
uje na rzecz budżetu unijnego wraz z zapadalnością 
różnego typu zobowiązań. To jest dość skompliko-
wany mechanizm. W tym stanie, w jakim jest on 
wynegocjowany i zamknięty – władze brytyjskie tego 
nie podważają, co jest bardzo dobrą stroną całego 
procesu – gwarantuje nam, że nie dojdzie do zaburze-
nia rozliczenia perspektywy budżetowej, która teraz 
obowiązuje. A więc chodzi tu o absolutnie żywotne 
interesy nie tylko Polski, ale też całej Unii.

Powstaje pytanie: co szkodzi ratyfikacji umo-
wy brexitowej? W naszym przekonaniu ratyfikacji 
umowy brexitowej szkodzi radykalizm niektórych 
europejskich przywódców. Niektóre wystąpienia pu-
bliczne niektórych europejskich przywódców szkodzą 
porozumieniu w ten sposób, że wzmacniają radykalną 
stronę brytyjskiej polityki, której przedstawicielom 
otwarcie zależy na tym, żeby do porozumienia nie 
doszło, bo uznają oni, że porozumienie wiąże ręce 
brytyjskiemu ustawodawcy ze względu na gwarancję 
praw i że porozumienie jest kosztowne, ponieważ 
zobowiązuje Wielką Brytanię do płacenia na rzecz 
Unii, z której wychodzi.

Ja bym chciał – myślę, że jest to poniekąd elemen-
tarz polityczny – żeby w momencie tak krytycznym 
jak teraz, kiedy widzimy, że w Wielkiej Brytanii sytu-
acja jest niezwykle chwiejna, niezwykle niestabilna, 
nieodpowiedzialnymi deklaracjami politycznymi, 
które się zdarzały, także w odniesieniu do szczytu 
salzburskiego, nie wzmacniać tej części brytyjskiej 
polityki, która po prostu nie chce tego porozumienia. 
Dlatego nie tylko będziemy działali na rzecz jedności, 
ale również będziemy zachęcali do tego – robimy 
to od miesięcy – żeby znaleźć metodę polityczną, 
która wzmocni mandat brytyjskiego rządu do tego, 
by wygrał głosowanie w brytyjskim parlamencie. 
Jest w naszym żywotnym interesie, żeby ta operacja 
się powiodła.

Dzisiaj niestety prawdopodobieństwo upadku 
negocjacji w wyniku złego głosowania, załamania 
ratyfikacji po stronie brytyjskiej jest wyższe niż 
do tej pory. Ono wzrosło. Ja nie twierdzę, że to jest 
scenariusz bazowy – scenariuszem bazowym wciąż 
jest dopięcie porozumienia i możliwie jak najszybsza 
ratyfikacja, przypuszczalnie na ostatnią chwilę – ale 
takie prawdopodobieństwo wzrosło. I jest to powód, 
dla którego namawiamy europejskich przywódców do 
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(sekretarz stanu K. Szymański) polskich sądów nie będzie miała wpływu np. na 
przyszły polski budżet i na nasze stosunki z Unią 
Europejską?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy pan senator Pociej podtrzymuje chęć zadania 

jeszcze jednego pytania? Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
To proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pan troszeczkę zlekceważył to 

moje pierwsze pytanie. Słuchałem wcześniejszych 
pana wypowiedzi na temat walki rządu polskiego 
co do kształtu brexitu. Mówił pan w drugiej części, 
w odpowiedzi na moje pytanie, gdzie stracimy więcej, 
gdzie stracimy mniej. Chciałbym w tym kontekście 
zadać panu pytanie. Nie ulega wątpliwości, bo prze-
cież o to państwo walczycie, że walczycie o to, żeby 
Anglia nie wychodziła…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Nie, nie…)

Panie Ministrze, politycy PiS wielokrotnie – nie 
mówię, że pan…

(Senator Dorota Czudowska: Pytanie, pytanie.)
…na ten temat mówili, że to jest duże nieszczęście 

dla Polski. I zastanawiamy się, który sposób wyjścia 
Wielkiej Brytanii przyniesie mniejsze negatywne 
konsekwencje dla Polski.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Tak.)

Jak w tym kontekście pan by odpowiedział panu 
prezydentowi Dudzie, który mówi, że właściwie nic 
nie zawdzięczamy Unii Europejskiej, oraz niektórym 
kolegom z Prawa i Sprawiedliwości na sali, którzy 
dosyć często tutaj negują, także w pana obecności… 
Jeden z senatorów mówił podczas pana poprzedniej 
obecności tutaj, że ta Unia Europejska do niczego 
nie prowadzi. Jak pogodzić pańskie wypowiedzi, że 
możemy stracić i stracimy mniej bądź więcej, z wy-
powiedziami – według mnie dosyć nieodpowiedzial-
nymi, m.in. naszego prezydenta – że nie ma żadnej 
wartości dodanej w Unii Europejskiej?

(Senator Dorota Czudowska: To jest pytanie?)
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
To chyba trochę skomplikowane pytanie.
(Senator Aleksander Pociej: Ja myślę, że bardzo 

ważne…)
Ale bardzo proszę, Panie Ministrze.

2020, a być może wcześniej. Polska jest gotowa do 
tego. Nie będziemy stwarzać żadnych przeszkód ter-
minowych, o ile tylko będą na stole dobre propozycje.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, moje pytanie nie będzie doty-

czyło żadnych dokumentów. Przyszedłem tutaj, żeby 
wysłuchać pańskiego sprawozdania. Jesteśmy, tak jak 
wszyscy tu na tej sali, ludźmi, dla których najważniej-
sza jest troska o Rzeczpospolitą. Prawda?

(Senator Dorota Czudowska: Nie mówimy 
o Rzeczypospolitej.)

Pojawiają się i w komentarzach europejskich, 
i w komentarzach naszych mediów słowa, że Polska 
może być tym lewarkiem, który rozsypie Unię 
Europejską. Ja mogę się z tym nie zgadzać albo zga-
dzać, ale… Proszę mi coś powiedzieć w takim razie. 
Skoro jesteśmy członkami Unii i musimy dostoso-
wywać się do wszystkich zasad, reguł prawa unij-
nego, to jak to będzie… Czy w związku z sytuacją 
w polskim wymiarze sprawiedliwości w spotkaniach 
pana premiera naszego rządu, który notabene – to 
informacja sprzed chwili – będzie musiał przeprosić 
za to, co powiedział na temat dróg… Czy w tej sytu-
acji i w kontekście rosnącego w Europie populizmu, 
w kontekście tego, co się dzieje z wizytą tego amery-
kańskiego – zapomniałem, jak się nazywa – polityka, 
który chciałby oddać Europę w ręce populistów i robi 
w tym… Czy my…

(Senator Dorota Czudowska: Już godzinę mówimy 
o tym.)

(Senator Janina Sagatowska: Prezydencja bułgar-
ska…)

…nie staniemy się jednak jakimś punktem, miej-
scem, które może doprowadzić do rozłamu Unii 
Europejskiej, do rozsypania… Bo z tego obrazu dzi-
siejszego świata wynika, że to do tego zmierza.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo…)
Między innymi poprzez…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
…poprzez…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już? 

Przepraszam, ale czas…)
Nie, myślałem, że… Bo pani senator coś mówi-

ła. Jednym słowem, tak żeby w jednym zdaniu to 
ująć, zapytam tak: czy sytuacja związana ze sprawą 
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bez jej udziału w podejmowaniu decyzji. I ten czas 
jest potrzebny na to, by ukształtować nowe regu-
ły współdziałania, w szczególności w handlu i we 
współpracy ekonomicznej, ale również w zakresie 
bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Ten drugi 
temat, jak się wydaje, nie budzi na dziś tak dużych 
kontrowersji. Niedawno ukazał się artykuł mini-
strów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Rumunii 
w tej sprawie, który wzywał do możliwie ambitnych 
projektów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wydaje 
się więc, że to nie jest tak bardzo kontrowersyjne. 
Ale jeżeli chodzi o ukształtowanie reguł handlo-
wych, zasad we współpracy ekonomicznej, to jest to 
piekielnie trudna sprawa, ponieważ Wielka Brytania 
za warunki brzegowe swojego stanowiska uznaje 
wyjście ze wspólnego rynku i wyjście z unii celnej. 
To niezwykle utrudnia realizację słusznego postu-
latu, by relacje gospodarcze po ustaniu członkostwa 
były jak najbardziej ambitne i jak najbliższe, tak by 
szkody, które brexit wyrządzi w handlu z partnerami 
unijnymi, były jak najmniejsze. Polska rzeczywiście 
jest żywotnie zainteresowana tym, żeby te szkody 
były jak najmniejsze, nie tylko z uwagi na to, że 
Wielka Brytania odgrywa pewną dość sporą rolę, 
jeżeli chodzi relacje handlowe Polski, ale również 
z uwagi na to, że widzimy w tym wszystkim bar-
dzo poważne zagrożenia natury politycznej. Krótko 
mówiąc: Unia Europejska nie może pozwolić sobie 
na to, aby przez nierozważne uruchomienie procesu 
nieumownego, chaotycznego, nerwowego brexitu 
zamrozić na lata proces rekonstytucji, odnowienia 
reguł współpracy. To odbyłoby się kosztem naszego 
bezpieczeństwa i kosztem naszych interesów go-
spodarczych, dlatego ten proces jest tak delikatny. 
To jest powód, dla którego podnosimy cały czas, że 
delikatność tego procesu wymaga odpowiedzialno-
ści, którą nie zawsze znajdujemy u niektórych euro-
pejskich polityków. Wchodzimy w okres najbardziej 
krytyczny w tej sprawie. Myślę, że to jest tyle, ile 
mogę dzisiaj powiedzieć na temat brexitu.

Jeżeli zaś chodzi o to szersze pytanie, dotyczą-
ce tego, czy Unia upadnie przez Polskę, a ściślej 
rzecz biorąc, przez nieokreślone spotkania premiera 
Morawieckiego, to myślę, że o to można być zupełnie 
spokojnym. Gdyby tylko od Polski zależał los Unii 
Europejskiej, to bylibyśmy w niezwykle komfortowej 
sytuacji.

Myślę, że warto zobaczyć, że już kilka lat temu – 
to nie trwa krótko, więc był czas, żeby to zauważyć 
– w okresie od roku 2008 Unia Europejska została 
wstrząśnięta, południe na swój sposób, północ na 
swój sposób, wstrząśnięta kryzysem zadłużeniowym. 
Unia gospodarczo-walutowa do dziś nie powróci-
ła do kondycji sprzed kryzysu, do dziś nie ma in-
strumentów, które chroniłyby ją przed nadmierną 
ekspozycją na dług niektórych gospodarek, czasami 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Nie, nie, ja myślę, że o tyle proste, iż jedno z dru-
gim nie ma po prostu nic wspólnego.

(Senator Dorota Czudowska: Dokładnie.)
Po prostu nie ma nic wspólnego. (Oklaski) 

Zaangażowałem się, jak mogłem, żeby znaleźć jakiś 
wspólny punkt, ale niestety nie znalazłem. Poddaję 
się w tej sprawie.

A co do brexitu, to my jesteśmy bardzo usatys-
fakcjonowani tym, w jaki sposób przebiegały nego-
cjacje dotyczące rekomendacji Rady Europejskiej. 
Tutaj był moment, kiedy była potrzebna jedność, bo te 
rekomendacje są przyjmowane jednomyślnie. I reko-
mendacje, które przyjęła Rada, w 100% realizowały 
polski mandat, czyli to, czego my chcieliśmy w spra-
wie umowy, tej wąskiej umowy dotyczącej wyjścia. 
Następnie przyjęliśmy mandat dla Michela Barniera, 
który również w 100% realizował nasze oczekiwania 
w tej sprawie. Następnym etapem procesu brexitu 
– i tu już było znacznie trudniej – była realizacja 
tego mandatu w negocjacjach ze stroną brytyjską. Te 
negocjacje są dzisiaj na etapie… Mówi się, że 80% 
tego, co w mandacie jest zapisane, mamy uzgodnione, 
a 20%… No, tak się mierzy pewne elementy związane 
z zasadami zarządzania umową, a w szczególności 
z bardzo skomplikowaną kwestią granicy irlandz-
kiej, która bezpośrednio dla nas nie jest problemem, 
ale jest bardzo ważnym problemem dla integralności 
wspólnego rynku. A więc oczywiście umowa o wyj-
ściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ta wąska 
umowa regulująca zasady wyjścia, zasady wyplątania 
się ze zobowiązań, które powstały na skutek człon-
kostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, jest 
jak najbardziej właściwie wynegocjowana, realizuje 
w 100% polskie oczekiwania. Dlatego tak bardzo 
nam zależy, żeby z tą umową nie stało się nic złego. 
I jestem przekonany, że po stronie unijnej takich tur-
bulencji nie będziemy mieli. Nic nie zapowiada, żeby 
coś nieprzewidywalnego mogło się stać po naszej 
stronie.

Ale myślę, że każdy, kto obserwuje ten proces, 
musi dostrzegać, że nie mamy takiego komfortu 
w przypadku Wielkiej Brytanii. Dlatego potrzeb-
na jest z naszej strony, ze strony unijnej, odpowie-
dzialność, jeżeli chodzi o komentarze polityczne 
dotyczącego tego procesu. Ponadto dla przyszłości 
i dla naszej kondycji po brexicie ważna jest nie tyle 
umowa dotycząca samego wąsko pojętego wyjścia, 
ile to, co nastąpi po brexicie, czyli dzień później. 
Umowa brexitowa zakłada, na wniosek brytyjski, 
niemal 2-letni okres przejściowy, który ma pozwolić 
na to, by nadal funkcjonowały reguły unijne, już bez 
instytucjonalnej obecności Wielkiej Brytanii, czyli 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, jeśli można, taka sprawa. Pan 
minister powiedział o tym, co dotyczy brexitu. 
Oczywiście lepiej by było, gdyby doszło do porozu-
mienia, bo to daje Polakom pracującym i mieszka-
jącym na Wyspach gwarancję, można powiedzieć, 
dożywotnią gwarancję pobytu, pracy i ich statusu 
na Wyspach. 

Czy dobrze rozumiem, że nawet parlament bry-
tyjski nie mógłby tego podważyć, czyli wybrana 
w demokratycznych wyborach władza ustawodawcza 
w Wielkiej Brytanii nie mogłaby zmienić tej umowy? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Panie Ministrze, czy mógłby pan mi-
nister… Mówił pan o radykalizmie wystąpień nie-
których polityków. Ja rozumiem, że radykalizm 
nigdy nie sprzyja porozumieniu. To jest oczywiste, 
tak samo jest w Unii Europejskiej. Czy mógłby pan 
minister, jeżeli może to być ujawnione, powiedzieć, 
które kraje tak występowały, czyje wystąpienia były 
najbardziej radykalne, oczywiście nie cytując ich 
dosłownie? Ciekawi mnie, kto najbardziej radykalnie 
występuje przeciwko porozumieniu związanemu 
z brexitem.

I na koniec króciutkie pytanie. Panie Ministrze, 
zauważył pan, że pan senator Pociej oparł swoje pyta-
nie na informacji z internetu. A w tak poważnej Izbie 
– tak pan minister był łaskaw powiedzieć – należy 
swoje pytania zadawać, nie opierając się na interne-
cie, no bo tam piszą różnie. Czy pan minister uwa-
ża, że senator pytający w tym samym bloku pytań, 
zadający pytanie związane z pośpiechem w sprawie 
budżetu i nazywający Komisję Europejską „frustraci 
z Komisji Europejskiej”… Czy jest na miejscu takie 
pytanie nieczerpane z internetu, ale, jak rozumiem, 
z intelektu?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
No przecież… Pani Marszałek, skoro pan minister 

zasugerował, aby pan senator Pociej…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze…)
…nie czerpał informacji z internetu, to ja pytam…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie 

Senatorze…)
…czy ta informacja o „frustratach z Komisji 

Europejskiej”…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie powiedział 

tak…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Powiedział, żeby…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze… Panie Senatorze, ja uchylam to 

ostatnie pytanie.

bardzo dużych gospodarek, takich jak włoska, na 
dług publiczny czy też prywatny. To jest zmartwienie 
Europy. To tu są realne problemy Europy. Kryzys euro 
spowodował zaburzenie zaufania do procesu euro-
pejskiego na niespotykaną do tej pory skalę. Proszę 
zobaczyć wyniki wyborów, jeżeli państwo nie dowie-
rzają, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. Za każ-
dym razem, kiedy tam dochodzi do wyborów, Europa 
wstrzymuje oddech, ponieważ skala buntu, czasami 
otwartego, wobec procesu integracji w tych krajach, 
ale nie tylko w tych krajach, w zasadzie w każdym 
z krajów unijnych jest historycznie niespotykana. To 
są realne problemy. 

Drugim uderzeniem był oczywiście kryzys migra-
cyjny, który spowodował kolejną falę buntu, braku 
zaufania, czasami agresji wobec projektu europej-
skiego. Tu są realne problemy.

Żaden z tych kryzysów nie bije w Polsce, nie 
bije w Warszawie. Proszę to zauważyć, to wi-
dać gołym okiem. Każde dziecko zauważy, że 
Warszawa, podobnie jak cała Europa Środkowa, 
jest miejscem stabilności politycznej, proeuropej-
skiego kursu, braku zawahań co do integracji eu-
ropejskiej w sensie społecznym. Czy państwo za-
uważyli gdzieś w tym parlamencie eurosceptyczne 
ugrupowanie? Czy państwo wyobrażają sobie, że 
będzie w następnym? No, odrobinę realizmu. Co 
więcej, Polska, podobnie jak Europa Środkowa, 
jest również eksporterem wzrostu gospodarcze-
go. Wzrost gospodarczy Unii Europejskiej składa 
się ze wzrostów gospodarczych poszczególnych 
gospodarek. My mamy w tym swój pozytywny 
udział, więc naprawdę rozdzieranie szat, kolejny 
raz, już dość mocno poszarpanych, nad tym, że 
z całą pewnością Polska jest największym proble-
mem Unii Europejskiej… Nie wiem, skąd to się 
może brać, jaki proces psychologiczny stoi za tego 
typu postrzeganiem rzeczywistości europejskiej, 
podczas gdy wszyscy gołym okiem widzimy, gdzie 
są problemy, gdzie jest stawiany duży znak zapy-
tania, i to nie incydentalny, że tam jedne wybory 
nie poszły, ale duży, gruby znak zapytania, jeśli 
chodzi o sens integracji europejskiej. Nie w Polsce, 
nie na Węgrzech, nie w Czechach, nie na Litwie, 
nie w Estonii, nie w Słowenii, nie w Chorwacji. 
Nigdzie tu. Ten proces, ten znak zapytania jest 
stawiany gdzieś indziej i z całą pewnością nie jest 
stawiany z powodu Polski. Mam nadzieję, że to jest 
rzetelna odpowiedź na to pytanie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę.
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(wicemarszałek M. Koc) …o którym i pan, i ja wiemy, że ma miejsce, i to 
nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale także 
w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce. Jeśli 
teraz to przemilczymy, jeśli tego nie zauważymy, to 
nie zdiagnozujemy sytuacji w sposób rzetelny. I na 
tę prawdę chciałem panu zwrócić uwagę.

Ale chcę też zapytać pana, skoro to jest etap py-
tań, dlaczego polski głos, a konkretnie głos polskiego 
rządu… Bo głos polskich ekspertów, głos polskiej 
opozycji w tej sprawie jest słyszalny. Ale dlaczego 
głos polskiego rządu jest tak słabo słyszalny w kwestii 
przyszłości unijnego bezpieczeństwa, a konkretnie 
w kwestii europejskiej unii obronnej? Żeby była pełna 
jasność, powiem, że traktuję europejską unię obronną 
jako punkt dojścia, jako pewną perspektywę, ale w tej 
materii odbyła się bardzo ożywiona dyskusja także 
na forach instytucji europejskich, a głos polskiego 
rządu w tej sprawie jest marginalny. Mówię to na 
podstawie wiedzy, a nie na podstawie domniemania. 
Co powoduje, że w tej sprawie rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej nie zajmuje takiego stanowiska, jakie mają 
niektóre inne kraje, a przynajmniej kilka krajów 
Europy Zachodniej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Z odczuciami nie będę polemizował. Myślę, że 

wystarczy, bym przywołał moje własne wystąpienia, 
te tutaj, dotyczące polityki obronnej, w tym dzisiejsze 
wystąpienie, które dokładnie obrazuje – jeślibyście 
państwo mogli zajrzeć do stenogramów, to zobaczy-
libyście opis całego ciągu decyzyjnego i politycznego 
– podmiotową, aktywną rolę Polski we wszystkich 
obszarach, które są przedmiotem decyzji, a nie rozwa-
żań ekspertów. Bo kwestia europejskiej unii obronnej 
to jest dyskusja akademicko-ekspercka. Ja faktycz-
nie niechętnie biorę w niej udział, ponieważ to jest 
dość mocno oderwane od rzeczywistości politycznej 
Unii. Z kolei w temacie europejskiego planu wzmoc-
nienia przemysłu obronnego polski głos był bardzo 
słyszalny, dwukrotnie był uwzględniony w konklu-
zjach, expressis verbis. W temacie PESCO polski głos 
też był słyszalny, Polska jest zresztą jednym z za-
łożycieli PESCO i pogłębia swoje zaangażowanie 
w ten mechanizm. Polski głos na temat finansowania 
polityki obronnej jest bardzo wyraźny, mówiłem tu 
o tym również dzisiaj. Również w temacie przyszłości 
obronnej polityki europejskiej w kontekście brexitu 
polski głos, polskie stanowisko jest jednym z najbar-

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, pan 
zawsze słyszy co innego, ale do tego już się przy-
zwyczailiśmy.)

Proszę o ciszę! Uchylam to ostatnie pytanie.
Pan senator Jarosław Obremski. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:

Ja nadal pytam o brexit. Bo ja odbierałem to tak, 
że te negocjacje idą ciężko i są bliskie wywróceniu, 
a Komisja Europejska świadomie zdecydowała się na 
podgrzanie atmosfery politycznej wewnątrz Wielkiej 
Brytanii, działając trochę va banque. I być może bę-
dzie to oznaczać wepchnięcie negocjacji na taki tor, 
jaki chce im nadać były minister spraw zagranicz-
nych Wielkiej Brytanii, ale też być może spowoduje, 
że będzie szansa na szybkie przesilenie, korzystne 
dla Europy. Jeśli dobrze rozumiem wypowiedź pana 
ministra, to raczej zmniejsza prawdopodobieństwo 
korzystnego dla obu stron, tak to nazwijmy, rozwodu 
za porozumieniem stron. 

Czy istnieje taki mechanizm… Może inaczej. Czy 
istnieje możliwość takiej sytuacji, że rozwód „na 
ostro”, bez porozumienia między Wielką Brytanią 
a Unią Europejską, komuś – w rozumieniu instytucjo-
nalnym czy państwowym – może przynieść sukces? 
Bo to byłoby jakieś wytłumaczenie tej gry va banque 
ze strony Brukseli. Czy jest jakiś gracz, który jest 
zainteresowany nierozwiązaniem tego konfliktu?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich. Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Pańska odpowiedź, Panie Ministrze, na pytania 

kolegów była niepełna, a jej niepełność polega na tym, 
że widzi pan, że tak powiem, źdźbło w czyimś oku, 
a nie widzi pan belki we własnym – nie w pańskim 
osobiście, ale ugrupowania, które pan reprezentuje. 
Oczywiście, że kryzys finansowy Unii Europejskiej 
jest wielkim problemem, do tej pory nierozwiązanym 
systemowo. Oczywiście, że brexit jest problemem 
dla Unii Europejskiej. Ale problemem dla Europy 
w całości jest także ekspansja populizmu, o którym 
i pan, i ja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Ekspansja czego?)

Ekspansja populizmu…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: A!)
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(sekretarz stanu K. Szymański) istotną częścią politycznej architektury Europy, nie tylko 
w zakresie bezpieczeństwa. Tak że od nas zależy to, 
żeby ta przyszłość była narysowana, skonstruowana 
w rozsądny sposób. I od tego jest polityka. A od emocji 
być może są komentatorzy, zapewne tym zajmują się 
internauci. Kiedy jednak słyszymy takie głosy ze strony 
szefów rządów, ministrów, to mamy obawy, o co tak 
naprawdę chodzi w tym ćwiczeniu. To jest stanowisko 
nieodpowiedzialne. Realizacja takiego stanowiska i tego 
scenariusza – który może być bardzo na rękę wszyst-
kim radykałom, oni więc pewnie z upodobaniem będą 
cytowali wszystkie te opinie – z całą pewnością jest 
sprzeczna z polskim i europejskim interesem. I to jest 
polskie stanowisko w tej sprawie.

Myślę, że ono faktycznie brzmi mocno. I to być 
może jest powód, dla którego ktoś, słysząc w Brukseli 
piąte przez dziesiąte, dochodzi do wniosku, że pewnie 
chodzi o załamanie jedności. Nie, nie ma żadnego 
takiego zagrożenia, nie ma to zresztą żadnego sensu. 
Niemniej jednak faktycznie polski głos w sprawie 
brexitu brzmi wyraźnie, tak jak brzmi on tu teraz, 
ponieważ nie mamy w tej sprawie nic do ukrycia. 
Nasze interesy w tej sprawie są dobrze zdefiniowane, 
wiemy, czego chcemy od tego procesu, wiemy też do-
brze, czego nie chcemy. Jeżeli więc ktoś będzie usilnie 
wracał do retoryki karania Wielkiej Brytanii za to, 
że skorzystała z traktatowego prawa… Pamiętam, że 
kiedy przyjmowano traktat lizboński, bardzo wiele 
osób mówiło, że rozwiązanie dotyczące wyjścia jest 
wielką zaletą tego traktatu, że demokratyzujemy Unię 
Europejską, że oto mamy komfortowe warunki wyj-
ścia, możemy z Unii wyjść. No więc Wielka Brytania 
wychodzi, właśnie skorzystała z tego prawa. Tak że 
czynienie, i to na wysokim szczeblu politycznym, 
uwag o tym, że trzeba kogoś karać, jest po prostu 
nieodpowiedzialne. I to się odbywa kosztem naszych 
interesów. Dlatego jeżeli takie opinie będą wracały, 
to Polska będzie z takimi opiniami polemizowała.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan… Tak?

Senator Leszek Czarnobaj:
Zadałem pytanie dotyczące trwałości praw 

Polaków. Jeżeli dojdzie do porozumienia, to, jak mó-
wił pan minister, do śmierci te przywileje nie będą 
możliwe do wzruszenia. Czyli, jak rozumiem…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Tak, przepraszam, ja nie zwróciłem uwagi. Miałem 

to tutaj zapisane hasłowo.

dziej widocznych. A więc nie wiem, skąd biorą się 
te wyrażone tu domniemania. Ale nie będę z nimi 
polemizował, każdy ma prawo do takich mniemań, 
jakie są mu wygodne.

Jeśli chodzi o brexit, to ja ani razu nie powiedziałem 
ani jednego złego słowa na temat Komisji Europejskiej 
w tym kontekście. Wręcz przeciwnie, trzykrotnie odwo-
ływałem się do dotychczasowej współpracy z Michelem 
Barnierem, który reprezentuje Komisję. Co prawda po-
sługuje się mandatem państwa, ale w negocjacjach jest 
człowiekiem Komisji. I przedstawiałem tylko i wyłącz-
nie pozytywne opinie, bo tylko takie mam, wyłącznie 
pozytywne. Współpraca z Michelem Barnierem w tej 
sprawie układała się od początku bardzo dobrze – i to 
jest powód, dla którego mogę z odpowiedzialnością po-
wiedzieć, że polskie postulaty w sprawie brexitu są, jak 
do tej pory, spełnione w 100%. Jesteśmy przywiązani do 
umowy wyjścia, ponieważ to jest dobra umowa. Dlatego 
z niepokojem patrzymy na tych, którzy politycznie pod-
ważają czy też obniżają prawdopodobieństwo dobicia 
do mety, czyli do ratyfikacji tej umowy w Brukseli 
i w Londynie. Ja nie będę wdawał się we wskazywanie 
palcem takich osób, w szczególności dlatego, że są to 
osoby, które pod względem protokolarnym są zdecydo-
wanie wyżej ode mnie. Ale bardzo łatwo, w szczególno-
ści czytając zachodnie gazety – bo w Polsce ten temat 
nie jest tak bardzo ściśle śledzony – zauważyć, o kogo 
chodzi, są to zresztą dość konwencjonalne przypadki. 
Wśród tych osób, które niepotrzebnie dzisiaj dokładają 
do tego emocji, są na pewno takie, które robią to bez 
zrozumienia sytuacji. Po prostu uważają, że tak trze-
ba, że tak jest poprawnie, że ktoś będzie zadowolony 
z takich lub innych słów… Mniejsza z tym, w każdym 
razie nie robią tego zgodnie z żadnym planem, z żadnym 
założeniem.

Ale z całą pewnością są również takie osoby, które 
robią to ze ścisłym założeniem. Od samego początku 
brexitu, w szczególności na samym początku, czyli tuż 
po ogłoszeniu wyników głosowania, cały czas – a były 
w tej sprawie, siłą rzeczy, dziesiątki dyskusji – słyszal-
ny jest ton, który wynika z irytacji, ton sugerujący, że 
Wielka Brytania musi poczuć, że brexit i wychodzenie 
z Unii Europejskiej jest procesem upokarzającym i bole-
snym. Ja oczywiście rozumiem emocje, każdy ma prawo 
do emocji, ale tego typu emocje dyktują bardzo złą po-
litykę. A wychodzenie z Unii Europejskiej jest prawem 
każdego członka Unii Europejskiej, potwierdzonym 
w traktacie. Jeżeli dany kraj chce to zrobić, to nie ma 
dyskusji o tym, czy może to zrobić, czy nie może, czy to 
dobrze, czy to źle. Po prostu tak zdecydował. To, co od 
nas zależy, to jest przeprowadzenie tego procesu tak, aby 
nasze interesy były chronione, i tak, aby przyszłość, któ-
ra jest przed nami tak czy inaczej… Bo Wielka Brytania 
nie przestanie być sąsiadem Europy, nie przestanie być 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Wiceminister Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, ja w ten, jak pan nazwał, skom-

plikowany sposób, tak naprawdę chciałem się do-
wiedzieć, co pan myśli o ludziach, którzy piastu-
jąc bardzo poważne i odpowiedzialne stanowiska 
w Polsce, deprecjonują Unię Europejską, deprecjonują 
nasz udział w niej. I chcę panu powiedzieć, że tak 
jak zawsze byłem pod olbrzymim wrażeniem pana 
stylu formułowania, w bardzo dyplomatyczny sposób, 
odpowiedzi, to dzisiaj kłaniam się przed panem, bo 
pańskie zdanie o oszołomach z Włoch i Hiszpanii, 
którzy deprecjonują Unię Europejską, jest wspaniałą 
odpowiedzią na moje pytanie, którego nie muszę już 
zadawać. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Chciałbym sprostować: nie użyłem słowa „oszo-
łom”, ponieważ nigdy bym nie użył tak negatywnego 
słowa wobec jakiejkolwiek części opinii publicznej 
jakiegokolwiek kraju.

Ja bym raczej zachęcał wszystkich do tego, żeby 
się zastanowić, dlaczego tak wiele osób ma wątpli-
wości, czy ten proces europejskiej integracji ma sens. 
Zamiast kogoś obrzucać kamieniami, lepiej się za-
stanowić, dlaczego tak wiele osób ma wątpliwości.

(Senator Aleksander Pociej: Rozumiem, że moż-
na to rozciągnąć na wszystkich polityków, w tym 
polskich.)

Słucham?
(Senator Aleksander Pociej: Ja rozumiem, że moż-

na to rozciągnąć na wszystkich polityków szkodzą-
cych Unii Europejskiej i polskiej racji stanu, w tym 
również polskich. Prawda?)

Nie wiem, co pan ma na myśli, więc nie będę tego 
komentował.

(Rozmowy na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Nie szkodzi.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze.
Zawiła konstrukcja, Panie Senatorze. Zostawiamy 

to.
(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)
Zostawiamy to pańskie pytanie.
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Proszę bardzo.

Ja bym tego nie nazywał przywilejem, ponieważ 
obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, 
którzy migrowali z różnych powodów – ucząc się, 
pracując, żyjąc po prostu – do Wielkiej Brytanii jako 
państwa członkowskiego, korzystali z unijnego zaso-
bu praw, które są związane z członkostwem Wielkiej 
Brytanii w Unii Europejskiej. Nasze stanowisko od 
samego początku było takie, że Wielka Brytania oczy-
wiście ma prawo wyjść z Unii Europejskiej, ale nie 
może doprowadzić do uszczuplenia praw, które zo-
stały nabyte, bo ludzie zgodnie z aktualną sytuacją 
prawno-polityczną, ufając temu stanowi prawnemu, 
decydowali się np. na migrację, zakładanie rodzin, 
firm, cokolwiek… Nasze stanowisko w tej sprawie 
nie było odosobnione, to tak naprawdę było stanowi-
sko unijne. Polegało ono na tym, że należy zauważyć, 
że te prawa nabyte z powodu brytyjskiej decyzji nie 
mogą być uszczuplone. To jest daleko idące stanowisko, 
ponieważ przyszłe brytyjskie rozwiązania dla migran-
tów i osób podróżujących z różnych powodów także 
z Europy z całą pewnością nie będą tak hojne. I oczy-
wiście Wielka Brytania ma prawo zrobić ze swoim 
prawem, ze swoją polityką migracyjną w przyszłości, 
co chce. Wtedy, kiedy ludzie potencjalnie podejmujący 
decyzję będą mieli jasność. Prawda? Mogę się wybrać 
do Wielkiej Brytanii, która ma takie i takie aranże, że 
tak powiem, jeżeli chodzi o dostępność rynku pracy, 
służby zdrowia, świadczeń społecznych, całej gamy 
zagadnień życiowych. Prawda? I te osoby, które migro-
wały w czasie członkostwa, nie mogą być brytyjskim 
procesem politycznym poszkodowane. I to udało się 
osiągnąć. W bardzo szczegółowy, detaliczny sposób 
jest to zapisane w umowie międzynarodowej, której 
trwałość jest niepomiernie większa niż gwarancji jed-
nostronnych czy też gwarancji bilateralnych, czy też 
jakichś sektorowych, wąskich porozumień. Bo umów-
my się: Wielka Brytania tak czy inaczej jest cywili-
zowanym krajem. My nie spodziewamy się, że z dnia 
na dzień Wielka Brytania z uwagi na nastroje, które 
tu i ówdzie w opinii publicznej funkcjonują, zacznie 
przyjmować prawo, które będzie jawnie dyskrymina-
cyjne, które będzie jawnie agresywne wobec obywateli 
innych państw. Z całą pewnością nie. A chodzi nam 
o to, żeby obywatele mieli poczucie przewidywalności, 
trwałości praw, żeby nie mieli poczucia, że ich prawa 
są zależne od każdorazowych wyborów, że mogą być 
przedmiotem gry wyborczej. I to gwarantuje nam umo-
wa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
w stu procentach – tak jak tego chcieliśmy. Nie mniej 
ważną kwestią jest oczywiście rozliczenie finansowe. 
Nie mniej ważnymi kwestiami są kwestie przyszłości, 
ale już o tym rozmawialiśmy. A więc tak: jeśli chodzi 
o umowę, to na pewno trwałość tych gwarancji jest 
tutaj kluczowa.
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można było pozbawiać ludzi prawa do krytyki. 
Unia Europejska, podobnie jak każda inna władza 
publiczna, powinna podlegać krytyce. Ja się dziwię, 
że nie tylko w Polsce powraca taki ton, że można 
krytykować wszystkich, można bez umiaru opi-
niować wszystkich, ale nie Unię Europejską i nie 
osoby, które reprezentują Unię Europejską. To jest 
absurdalne założenie, poniekąd bardzo niezgodne 
z liberalną tradycją polityczną, która zrodziła się 
ze sceptycyzmu, która zrodziła się z przekonania, 
że właśnie władzę należy krytykować. Unia jest 
taką samą władzą jak każda inna. Pan ma prawo 
krytykować nasz rząd i każdy znajdujący się na tej 
sali ma prawo krytykować, co chce. Osobną kwe-
stią jest zasadność takiej krytyki. W konkretnym 
przypadku każdy musi radzić sobie sam.

Proszę nie żądać ode mnie jakiegoś oświadcze-
nia in blanco, że z całą pewnością wszystkie głosy 
krytyczne wobec Unii Europejskiej są nieważne, bo 
bardzo często są one bardzo ważne. I bardzo często 
są dobrze umotywowane. Sytuacja jest trochę bardziej 
skomplikowana. Na pewno nie jest biało-czarna. Ja 
nie powiedziałem, że my nie chcemy być hamulco-
wym. Ja powiedziałem, że żadne źródło kryzysów 
Unii Europejskiej nie bije w Warszawie, wbrew 
temu, co państwo próbują czasami odmalować. Jest 
jakiś taki obraz, w którym epicentrum problemu jest 
w Warszawie. Wręcz przeciwnie, w Warszawie nie ma 
żadnego problemu dla Unii Europejskiej. Tak więc to 
jest istotą rzeczy.

Czy będziemy hamować? To zależy. Jeżeli będą 
jakieś głupoty, to będziemy hamować. To tak jak 
państwo tutaj dobierają sobie różne tematy i czasa-
mi uznają, że nie, to trzeba wyhamować, bo to jest 
głupie. Unia Europejska nie jest wolna od błędów. 
Na Unię Europejską przenoszą się wszystkie choro-
by systemu demokratycznego, które są w państwach 
członkowskich: zła regulacja, nadmierna regulacja, 
proces polityczny, który wygląda tak, jakby mówili 
do siebie głusi i ślepi. Wszystko jest dokładnie takie 
samo, więc nie rozumiem, dlaczego w wielu wystą-
pieniach, bo to nie jest pierwsze wystąpienie tego 
typu, jest jakaś tęsknota, żeby Unię wyjąć spod prawa 
do krytyki, bo to nieładnie, niewłaściwie, niemądrze. 
No nie, nie. Wydaje mi się, że w ten sposób budujemy 
bąbel niezadowolenia. Bo jeżeli na dużą skalę przez 
lata będziemy powtarzali ludziom, że możecie kryty-
kować wszystko, tylko nie Unię, to naprawdę w koń-
cu się wkurzą. I właśnie to obserwujemy w wielu 
innych państwach, na razie nie w Polsce. My robimy 
wszystko, żeby ludzie mieli poczucie komfortu, żeby 
nie mieli poczucia, że w tej jednej sytuacji muszą 
zachowywać się w określony sposób, tak jak należy. 
Ja bym wierzył w wolną debatę, krótko mówiąc, w tej 
sprawie i odnosił się do każdej ze spraw z osobna, do 
każdego argumentu z osobna, a nie zakładał kaganiec 

Senator Jerzy Fedorowicz:

Ja chciałbym bardzo podziękować panu ministro-
wi za to, że pan tak wnikliwie i tak rzeczowo odniósł 
się do mojego poprzedniego pytania. I za to, że pan 
mnie uspokoił, że to nie Polska będzie tu hamulco-
wym. To dobrze.

Panie Ministrze, jak to jest? Czy są 2 różne języki? 
Czy jest język dyplomacji, język pana, wytrawnego 
dyplomaty… Ja nie oczekuję, że pan przyzna mi rację 
i zgodzi się z moim wywodami. Stoję na straconej 
pozycji, bo pan i tak będzie mówił po mnie. Ale czy 
w sytuacji, w której usłyszę wypowiedziane publicz-
nie lub zobaczę gdzieś wydrukowane negatywne sfor-
mułowanie któregoś z polityków rządzącego ugrupo-
wania o Unii Europejskiej… Czy ja będę wtedy jako 
senator odpowiedzialny? W końcu wszyscy jesteśmy 
tu ludźmi z doświadczeniem. Mógłbym powiedzieć, 
że to jest wbrew polskiej racji stanu.

Pan wyraźnie w swoim dzisiejszym wystąpieniu 
powiedział, że nam wszystkim zależy na tym, żeby 
Unia Europejska trwała. Ale jeżeli ja dostaję infor-
mację w sprawach, którymi się zawodowo zajmuję 
– mówię np. o sprawach dotyczących prawa autorskie-
go – że rządy wspierają głosowanie w Parlamencie 
Europejskim, jeżeli słyszę to samo z ust naszych 
ministrów, a równocześnie w języku stosowanym 
na użytek polski mówi się zupełnie co innego i ata-
kuje się europosłów za to, że głosowali za ochroną 
praw twórców… Tak to wygląda w rzeczywistości. 
A więc jak to ma być? Będziemy co innego mówić na 
potrzeby międzynarodowe, dyplomatyczne, a co inne-
go będziemy mówić tutaj? My będziemy to ludziom 
codziennie powtarzać, a potem ci ludzie będą pisać 
w internecie, że może wreszcie wyjdziemy z Unii 
Europejskiej. Dziękuję bardzo. To nie było…

Wicemarszałek Maria Koc:
No, właściwie tak. Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Może ja odpo-
wiem na to pytanie, żeby już później do tego nie 
wracać.)

(Głos z sali: Tak.)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
To jest wolny kraj. Parlament powinien nie 

mieć żadnych ograniczeń w wygłaszaniu opinii. 
Byłoby czymś naprawdę kuriozalnym, gdybyśmy 
oczekiwali, żeby w przypadku Unii Europejskiej 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Ja też tak jak pan minister lubię się trzymać fak-

tów, ale retoryka też ma swoje znaczenie. I zgodnie 
z pańską dewizą przed chwilą tutaj zaprezentowaną 
chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych zamierza polemizować z ta-
kimi szkodliwymi wypowiedziami – ja wymienię 
tylko 3 – jak pańskiego byłego szefa, czyli ministra 
Waszczykowskiego, który zaraz po przegranym gło-
sowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Europejskiego powiedział – cytuję z pamięci – „trze-
ba obniżyć poziom zaufania do Unii Europejskiej”, 
prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o – cytuję 
z pamięci – „wyimaginowanej wspólnocie”, czy też 
wicepremiera Jarosława Gowina, który mówił o tym, 
że jeśli wyrok ETS dla Polski byłby niekorzystny, 
należy podjąć negocjacje z… to znaczy jest możli-
we podjęcie negocjacji z Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości. Ja nie spotkałem się z jakimś zdy-
stansowaniem się Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
wobec tych szkodliwych wypowiedzi, a zgodnie 
z pańską dewizą wobec takich wypowiedzi na wła-
snym gruncie, polskim należałoby się dystansować, 
tak żeby Polska była wolna od tych zagrożeń, które 
pan opisywał.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Znowu słyszę tęsknotę za cenzurą, ale powiem 

tylko tyle, że MSZ nie jest od recenzowania każdego 
wystąpienia w każdej sprawie. Byłoby czymś kurio-
zalnym, gdybyśmy zajmowali się wyjaśnianiem, co 
my na ten temat sądzimy. Każda z tych wypowiedzi 
miała swój kontekst, wszystkie one były zacytowane 
w sposób nieścisły – akurat dobrze je pamiętam – tak 
więc nie ma sensu tego ciągnąć. Naprawdę, to jest 
mało twórczy element tej dyskusji.

Jeżeli zaś chodzi o Partnerstwo Wschodnie, to 
wbrew temu, co się stało na samym początku, czyli 
sytuacji, w której Unia Europejska – myślę, że także 
Polska – zakładała, że kraje partnerstwa będą mogły 
bez przeszkód, niejako jednostronnie, dołączać do 
wspólnoty regulacyjnej i politycznej, unijnego modelu 

na debatę publiczną. Myślę, że to nie będzie służyło 
nikomu, z Unią na czele.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja muszę jednak… 
Jeżeli mogę, to tylko sekunda, już nie będę polemi-
zował.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Ministrze, ja nie mówię o krytyce i o sło-
wach, które są opozycyjną lub innego rodzaju kry-
tyką. Ja mówię o firmowaniu przez poważnych 
urzędników, a już po raz któryś to mówimy, bardzo 
negatywnych zachowań, prawie że – ja nie używam 
niektórych słów – opluwania Unii. O tym mówię, bo 
to nam według mnie szkodzi. Jeżeli pan uważa, że to 
jest w porządku, to ja już na to nic nie poradzę. Ale 
oczywiście odpowiedział pan znakomicie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, czy mógłby pan minister powie-

dzieć kilka słów na temat Partnerstwa Wschodniego? 
Interesuje mnie ocena pana ministra i szczegóły do-
tyczące głównie perspektyw. Czy my jako Polska 
będziemy aktywni, jeśli chodzi o Partnerstwo 
Wschodnie w nowej perspektywie, a jeśli tak, to 
w jakim kierunku będzie to zmierzało?

I drugie pytanie. Krótka jest informacja 
w przedstawionym sprawozdaniu, Panie Ministrze, 
na temat: Unia Europejska – Stany Zjednoczone. 
Czy mógłbym usłyszeć od pana ministra kilka 
słów na temat tego, jakie jest oficjalne stanowi-
sko Unii Europejskiej, Rady Europejskiej wobec 
Stanów Zjednoczonych, jeśli już takowe jest, ze 
szczególnym uwzględnieniem prezentowanego 
przez pana prezydenta Trumpa w stosunku do Unii 
Europejskiej takiego stanowiska trochę niechęt-
nego, protekcjonistycznego, jeśli chodzi o kwestię 
wymiany handlowej? Chodzi o punkt widzenia 
Unii Europejskiej, ale również punkt widzenia 
Polski i rządu polskiego, jeśli chodzi o relacje Unia 
Europejska – Stany Zjednoczone.
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(sekretarz stanu K. Szymański) w tej sprawie. I oczywiście o to, by projekt przeżył 
najgorszy czas i odżył. No, aktywnych w tej sprawie 
w Radzie do Spraw Zagranicznych jest, jak myślę, 
9 państw, w tym oczywiście Polska, które starają 
się – i starały się w szczególności przed szczytem 
Partnerstwa Wschodniego, który miał miejsce nie-
dawno – nakreślić jakiś scenariusz wyjścia z tego 
kryzysu. Partnerstwo Wschodnie z całą pewnością 
jest w kryzysie. Być może z tego wyjdzie. Ten kryzys 
oczywiście też nie jest zawiniony tylko i wyłącznie 
przez stronę unijną. W znacznym stopniu jest on kon-
sekwencją agresywnych działań zewnętrznych.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Ministrze…)

(Senator Leszek Czarnobaj: …A Stany 
Zjednoczone – Unia?)

Przyznam, że to są olbrzymie tematy, więc trudno 
jest mi skondensować odpowiedź do rozmiarów deba-
ty senackiej. Ale reakcje Unii są, można powiedzieć, 
cząstkowe. Te konkretne są cząstkowe. Narratyw po-
lityczny, to, co się utrzymuje w powietrzu, to jest 
oddzielny temat. Niemniej jednak wśród tych reak-
cji cząstkowych mamy przynajmniej 2 problemy. 
Pierwszy to przyjęcie środków kompensacyjnych 
wobec ceł na aluminium i stal. One zadziałały. Rynek 
unijny jest chroniony na wypadek zalewu aluminium 
i jeśli chodzi o cła z innych kierunków, które się odbiją 
od granicy celnej amerykańskiej.

A druga sprawa to przyszłość porozumienia 
z Iranem, który też ma silny związek handlowy. 
Dzisiaj Unia jest na kursie kolizyjnym, ponieważ 
buduje instrumentarium, które w gruncie rzeczy ma 
służyć do osłabienia sensu sankcji amerykańskich, co 
jest potencjalnie wybuchowym tematem. Z polskiego 
punktu widzenia jest to zły rozwój wypadków, po-
nieważ wspólnota transatlantycka powinna unikać 
tego typu napięć. To nie jest zależne tylko od Unii, 
to jest oczywiście także uwaga do Waszyngtonu, ale 
możemy powiedzieć tyle, że przyglądamy się temu 
z niepokojem, ponieważ łatwo wyobrazić sobie spi-
ralny negatywny rozwój tej sytuacji, i nasz potencjał 
jest zaangażowany w gaszenie tych napięć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Jeśli pani marszałek dopuści, bo ono będzie… 

Chciałbym to wiedzieć, bo bardzo ważne jest to, co 
powiedział pan minister na końcu. To pytanie jest 
niejako poza programem naszego punktu. Jeśli pani 
marszałek pozwoli i gwoli wiedzy…

społeczno-ekonomicznego… To w dużym stopniu 
miało swój sens, z wyjątkiem jednego detalu, a mia-
nowicie tego, że ten marsz, to polityczne, regulacyjne 
i społeczne przesuwanie się na Zachód spotkało się 
z bardzo agresywną reakcją Rosji. I to był element 
rachuby unijnej, który został niedoważony. I nikt nie 
wierzył w to, że Rosja będzie reagowała agresją na 
każdy, nawet bardzo drobny, skromny akt zbliżenia 
z Zachodem, jakim była np. umowa stowarzyszeniowa 
z Ukrainą, która doprowadziła de facto do wojny. Tak 
więc od czasu powołania Partnerstwa Wschodniego 
zmieniło się prawie wszystko. Wszystkie te państwa, 
które były tym objęte, tych 9 państw jest w rady-
kalnie odmiennej sytuacji względem Unii. Niektóre 
z nich ograniczyły swoją współpracę do bardzo wą-
skiego kanału, jak Armenia, z którą niedługo bę-
dziemy podpisywali i ratyfikowali umowę, bardzo 
wąską. Niektóre, tak jak Azerbejdżan, ograniczyły 
się tylko do też wąskich sektorowych porozumień. 
Niektóre, jak Białoruś, nie mają i nigdy nie miały 
zdolności do prowadzenia procesu politycznego 
z Unią. Niektóre, jak Ukraina, Gruzja i Mołdawia, 
są najbardziej zaawansowane w tym procesie, ale to 
nie znaczy, że ten proces jest dla nich pozbawiony 
przeszkód. Ukraina zapłaciła za to wojną, Gruzja 
również, Mołdawia, podobnie jak wszystkie inne 
państwa, cierpi z powodu bezpośrednich ingerencji 
politycznych Rosji albo instytucji niepaństwowych 
powiązanych z Rosją w proces polityczny. Tak więc 
sytuacja okazała się dużo trudniejsza, niż Unia sobie 
to obiecywała, niż oczekiwała. Tak więc dzisiaj, by 
uratować Partnerstwo Wschodnie, trzeba wprowa-
dzić tam element rozróżnienia tych instrumentów. Bo 
pierwotnie było założenie, że jest jeden model i jeden 
scenariusz dla każdego. Dzisiaj wiadomo, że trzeba 
mieć różne modele współpracy dla każdego z państw, 
zgodnie z ich możliwościami.

Jeżeli chodzi o aspekt budżetowy, to akurat ten 
element w projekcie Komisji cieszy się naszym po-
parciem, oczywiście z założeniem, że wszystko musi 
być uzgodnione, ponieważ Komisja proponuje pod-
wyższanie finansowania działań zewnętrznych, także 
w zakresie polityki sąsiedztwa, o 24%. To jest dużo. 
Aczkolwiek, jak sądzę, w komisyjnym zamierzeniu 
jest takie przekonanie, że lwia część tych środków 
będzie lokowana na południu, gdzie mamy kryzys 
migracyjny i bardzo, tak się wyrażę, chłonne finan-
sowo potrzeby. Ale my będziemy oczywiście zabie-
gali, zresztą tak jak zawsze, od samego początku tej 
instytucji, tego pomysłu, o balans geograficzny, taki, 
jaki jest możliwy politycznie. Oczywiście wziąwszy 
pod uwagę to, że te potrzeby na wschodzie i te na 
południu są inne i całkowicie odmienne, będziemy, 
tak jak zawsze, dopominali się o balans geograficzny 
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(senator B. Klich) są postrzegane jako partner mniej wiarygodny niż 
Rosja. To musi być niepokojące, mówiąc najłagodniej. 
Krótko mówiąc, dzieje się coś złego w tej sprawie. Ale 
to nie jest moja dziedzina, więc proszę nie traktować 
tych słów bardzo wiążąco.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
Proszę zaprosić ministra Cichockiego, on opowie 

o tym w ciągu kilku godzin w seminaryjnym nastroju.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań panu 

ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Jestem wdzięcz-
ny.)

(Oklaski)
Panie Ministrze, bardzo serdecznie panu dziękuję.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Proszę pana senatora Leszka Czarnobaja o zabra-

nie głosu.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zaczekam, aż senator Obremski skończy rozmo-

wy, bo chciałbym zaadresować parę słów do pana 
ministra, jeśli więc pan senator Obremski pozwoli…

(Wicemarszałek Maria Koc: Do rzeczy, do rzeczy.)
Tak, do rzeczy.
Panie Ministrze, słuchając pana ministra… My, 

występując tu, w parlamencie, jak pan minister słusz-
nie zauważył, m.in. jako politycy, jesteśmy po to, 
żeby poddawać krytyce i dyskusji pewne elementy 
polityki, wypowiedzi, procesy. Chciałbym więc kilka 
takich spraw zaakcentować.

Przede wszystkim, słuchając pana ministra, 
przeżywam coś w rodzaju „Dwóch teatrów” – chyba 
Szaniawskiego – a mianowicie z jednej strony jest 
rozsądna, w mojej ocenie pełna konkretów i pol-
skiej racji stanu wypowiedź pana ministra, a z dru-
giej strony są wypowiedzi różnych polityków Prawa 
i Sprawiedliwości, które właściwie kompletnie, o 180 
stopni, są odwrócone od tego, o czym mówił tutaj 
pan minister. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że 
bycie w Unii Europejskiej to jest dla nas racja stanu. 
Oczywistą rzeczą jest to, że Unia Europejska, jak każ-
da rodzina, jest również instytucją czy organizacją, 
która nie jest wolna od błędów, od tego, co wiąże się 
z negatywną oceną i krytyką ze strony państw człon-
kowskich – zresztą ta krytyka również powinna mieć 
miejsce. Ale przecież Unia Europejska to dla Polski 
nie tylko pieniądze, kasa, robienie dróg, mostów – 
tych wyimaginowanych, wymyślonych, ale też tych 
rzeczywistych, tych prawdziwych przedsięwzięć, któ-

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Większość pytań 
jest poza programem.)

Nie, nie, Panie Ministrze…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, Panie Ministrze…)
…wszystko wyrasta, że tak powiem, z tego, 

o czym rozmawiamy.
(Wicemarszałek Maria Koc: …Inaczej już dawno 

by się skończyła.)
Jeśli pani marszałek pozwoli, chciałbym się do-

wiedzieć, jakie jest aktualne stanowisko w sprawie 
wycofania się Stanów Zjednoczonych z umowy nie-
proliferacyjnej z Iranem. Gdyby pan minister zechciał 
szerzej opisać stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej 
reprezentowanej przez rząd i Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych… Gwoli wiedzy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Uzasadnienie amerykańskiego kroku jest rzeczo-

we. Amerykanie uznają, że umowa nie spełnia swoje-
go celu, że daje duże możliwości nasilenia współpracy 
gospodarczej ze światem zachodnim, co będzie się 
przekładało na rosnącą realną zdolność do zbrojeń, 
więc my rozumiemy to stanowisko. To jest stanowi-
sko spójne wewnętrznie. My żadnego innego reżimu 
umownego z Iranem nie mamy, więc rozumiemy rów-
nież stanowisko unijne, które zmierza do tego, żeby 
przynajmniej podtrzymać to porozumienie. Jednak 
metody, którymi Unia próbuje podtrzymać to poro-
zumienie – to nie jest oficjalne stanowisko, to jest mój 
komentarz – jak rozumiem, budzą wątpliwości, ponie-
waż budowanie mechanizmów międzynarodowych 
rozliczeń finansowych, budowanie mechanizmów 
wsparcia może być odczytane, a właściwie na pew-
no jest odczytywane przez Departament Stanu jako 
działanie na szkodę interesu bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych, w ten sposób, że Unia Europejska 
jest aktywnie zaangażowana w to, żeby ograniczyć 
doniosłość sankcji amerykańskich. A sensem wyj-
ścia z porozumienia było to, aby Iran odczuł sankcje 
amerykańskie. Tak więc tutaj politycznie potencjalnie 
mamy do czynienia z niezwykle wybuchową sytuacją.

I mogę powtórzyć to, co powiedziałem przed 
chwilą, że nasz potencjał jest zaangażowany w to, 
by ograniczać to napięcie, ponieważ nie chcielibyśmy, 
żeby wspólnota transatlantycka na tym tle cierpiała 
ponad to, co jest konieczne. Te straty już nastąpiły. 
Widzimy wyraźnie nie tylko politykę państw, ale rów-
nież bardzo niepokojące zmiany w opinii publicz-
nej. Dzisiaj widziałem wyniki badań dotyczących 
opinii niemieckiej i według nich Stany Zjednoczone 
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(senator L. Czarnobaj) A umówiły się, że Polacy mieszkający w Wielkiej 
Brytanii nabyli te prawa, w związku z czym ich się 
nie cofnie. A co mamy dzisiaj w Polsce? Nie tylko 
cofa się prawa nabyte, ale i prawa zapisane w kon-
stytucji. Czyli można sobie zadać pytanie, czy to, co 
mówił pan minister o Unii Europejskiej, czyli trwa-
łość praw, nie powinno obowiązywać w kraju człon-
kowskim Unii Europejskiej. Przecież my zapisaliśmy 
się do pewnego klubu, który – zgadzam się z panem 
ministrem – można krytykować, należy i powinno 
się krytykować. Tyle że pewne wspólne zasady, gdy 
wchodzi się do kogoś do rodziny czy gdy zakłada 
się rodzinę i przyjmuje się pewne elementy wspól-
ne, można zmieniać, ale wspólnie. Wtedy można je 
zmieniać w trakcie ich funkcjonowania. Jednak, tak 
jak pan minister powiedział , trwałość praw… No, 
słowa radykałów nie sprzyjają porozumieniu. I my 
jesteśmy w takiej oto sytuacji. Polska racja stanu to 
Unia Europejska, a politycy Prawa i Sprawiedliwości 
robią wszystko – oczywiście taki jest odbiór, choć 
mogę być w błędzie, odbiór w przestrzeni publicznej 
– abyśmy z tej Unii Europejskiej wyszli.

I chcę przytoczyć również to, co dotyczy badań 
statystycznych w Polsce. W ostatnich 2 latach po-
parcie dla Unii Europejskiej z 86% spadło do 82% 
–oczywiście ten entuzjazm dla Unii Europejskiej 
spada w większości krajów, ale u nas jest to szcze-
gólnie widoczne – m.in. przez takie wypowiedzi jak 
ta o wyimaginowanej wspólnocie, która nic nie daje, 
itd., itd., jak mówiące o tym, że Unia Europejska to 
jest byt, który właściwie jest nam niepotrzebny.

A teraz o tym najważniejszym sporze, sporze Polski 
i Komisji Europejskiej w zakresie praworządności. 
Chcę, Panie Ministrze, powiedzieć – pan minister na 
pewno to czytał, ale powiem to w przestrzeń publiczną 
– że z ostatnich badań wynika, że 48% Polaków twier-
dzi, że wina jest po stronie rządu polskiego, że rząd pol-
ski, w tym również parlament, robi wszystko, aby do-
chodziło do sytuacji sporu i tego wszystkiego, co może 
zakończyć się polexitem. Bo przecież jeżeli nie będzie-
my szanowali orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, to będzie to prosta droga do zmargi-
nalizowania Polski w Unii Europejskiej. Ale co jeszcze 
jest ważne w tym badaniu? Otóż młodzi Polacy, dla 
których przyszłość w Unii Europejskiej to jest przy-
szłość, o której oni marzą… Prawie 60% tych Polaków 
do dwudziestego dziewiątego roku życia twierdzi, że to 
jest ewidentny błąd rządu polskiego, który nie potrafi 
się porozumieć i wprowadza ustawy, które są niezgod-
ne z konstytucją, łamią praworządność i są niezgodne 
z zasadami Unii Europejskiej. Myślę, że warto, Panie 
Ministrze, w różnego rodzaju dyskusjach zastanowić 
się, że to, co jest związane z opinią Polaków, jest rów-
nież istotne.

I na koniec chciałbym przytoczyć – jakby na po-
twierdzenie tego, że jedno to jest to, co mówi pan mi-

re, jak Polska długa i szeroka, są realizowane. Unia to 
również system bezpieczeństwa. Ale są również pew-
ne wartości, które niesie Unia Europejska. Dlatego, 
wysłuchawszy pana ministra, jestem zbudowany co 
do tego, że jesteśmy w rodzinie, która ma wartości. 
I gdy do tego pan minister mówi jeszcze o tym, że sło-
wa radykałów i radykalny język czy też tego rodzaju 
zachowania nie są elementem sprzyjającym rzetelnej 
krytyce lub rozwiązywaniu problemów, to ja również 
się pod tym podpisuję.

A dlaczego mam tyle wątpliwości? Krótko 
chciałbym powiedzieć o tym, przypominając tylko 
niektóre wypowiedzi czołowych polityków Prawa 
i Sprawiedliwości w odniesieniu do Unii Europejskiej 
i pewne gesty, słowa. Powiem tak: zaczęło się od 
wypowiedzi pani poseł Krystyny Pawłowicz o fla-
dze, o tym, że flaga unijna to jest szmata. I nawet 
w Senacie flagi Unii Europejskiej zniknęły, nie ma 
ich podczas różnego rodzaju wystąpień, spotkań. 
Oczywiście można powiedzieć, że to, w kontekście 
wagi problemów, o których mówił tutaj pan minister, 
i zaangażowania polskiej dyplomacji oraz pana mini-
stra w działalność Unii Europejskiej, nie ma znacze-
nia, ale też tego rodzaju symbole są pewnymi sygnała-
mi, jak pan powiedział, radykałów. „Wyimaginowana 
wspólnota” – to słowa pana prezydenta. Pan wicepre-
mier Gowin powiedział: rząd może nie uznać orze-
czenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
A pan premier chyba wczoraj oświadczył, że złożenie 
wniosków Komisji Europejskiej zrywa całkowicie 
negocjacje. Czyli tak wygląda szara rzeczywistość 
polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja rozumiem 
zaangażowanie pana ministra i to, co jest koniecz-
nością w kontekście polskiej racji stanu, czyli kryty-
kowanie, wnoszenie nowych propozycji, korygowanie 
pewnych spraw, zgłaszanie własnych propozycji. Ale 
gdy pan premier mówi, że to, co dzisiaj opozycja 
w Polsce mówi w odniesieniu do Unii Europejskiej, 
to jest jazgot… No, to nie jest język konstruktywny. 
I gdy w dzisiejszej debacie jeden z senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości mówi: „Proszę powiedzieć, czy 
ci frustraci z Komisji Europejskiej muszą się tak 
spieszyć”… No, zapewne dla państwa to jest język 
kompromisu.

Panie Ministrze, cieszę się, że to pan reprezen-
tuje Polskę w pracach Unii Europejskiej. Z drugiej 
jednak strony jest to, co powiedziałem, tzn. mamy 
drugą część tego teatru, którą reprezentują rządzący 
politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Pan minister powiedział: Wielka Brytania jest 
cywilizowanym krajem, dlatego też jestem spokoj-
ny o trwałość praw. Czyli demokratycznie wybra-
ny parlament w Wielkiej Brytanii nie zmieni prawa 
dotyczącego tego, co do czego kraje się umówiły. 
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(senator L. Czarnobaj) okazji tej debaty warto się też nad nimi na chwilę 
pochylić. Bo to trochę tak, jak w rodzinie, prawda? 
Są sprawy bardzo istotne – nie wiem, majątkowe, 
decydujące o statusie rodziny – ale czasami zła krew 
i ogromne problemy czy wręcz rozbicie rodziny mogą 
być spowodowane głupstwami, drobiazgami, które ze 
względu na emocje i psychologię stają się w pewnym 
procesie sprawami niezwykle ważnymi. 

I ja, patrząc na te nasze relacje z Unią Europejską, 
czasami odnoszę takie wrażenie, że właśnie pewne 
drobnostki, sprawy, które w odniesieniu do całości 
Unii są właściwie marginalne, w dziwny trochę, za-
skakujący i nie do końca zrozumiały sposób powodują 
narastającą falę jakichś złych emocji i złej krwi. 

Pierwsza kwestia jest taka, że one na razie nie 
wpływają specjalnie na nastawienie Polaków do Unii 
Europejskiej. Te dane, które przytoczył pan senator, 
że o 4% spadło w ramach 80%… Można powiedzieć, 
że to jest właściwie w granicach błędu i że na tle 
innych krajów jesteśmy jednak pozytywnym przykła-
dem tego, że Polacy chcą być w Unii. W oficjalnym 
programie Prawa i Sprawiedliwości, w najważniej-
szych deklaracjach, czy to politycznych, czy rządo-
wych, takie stanowisko jest bardzo silnie podkreślane. 
Nigdzie w żadnym oficjalnym dokumencie nie ma 
w ogóle cienia stwierdzenia, że ktoś miałby pomysł, 
aby nasze więzi z Unią Europejską osłabiać. To jest 
pierwsza kwestia.

Jednak pewne wypowiedzi, które tutaj koledzy 
senatorowie z opozycji cytują, które miały miejsce 
czy mają miejsce… Pewnie i w kampanii wyborczej, 
gdzie tego rodzaju atmosfera sprzyja często różnym 
takim emocjonalnym wypowiedziom polityków. Te 
wypowiedzi są jednak, w mojej ocenie, powodowane 
tym, że w Europie, w tej starej Europie zwłaszcza, 
w Brukseli, w Europie Zachodniej, od wielu lat wła-
ściwie zachodzą pewne procesy kulturowe, pojawiają 
się ideologie, które są nam, Polakom, kulturowo obce. 

Można powiedzieć, że to nie jest nic groźnego czy 
nic nadzwyczajnego, bo – o tym mówił pan minister – 
Unia Europejska czy Europa, już nie Unia, a Europa, 
jest pluralistyczna, jest miejscem mieszczącym wiele 
różnych, że tak powiem, poglądów, wiele różnych 
idei i pomysłów na życie. Jednak wśród tych jakichś 
mainstreamowych czy najbardziej wpływowych elit 
europejskich pojawiają się ideologie czy idee, które 
są nam, powiedziałbym, nieco obce. I tutaj napięcie 
pomiędzy tym, co – znowu hasłowo – możemy wią-
zać z kulturą chrześcijańską i z jakąś kulturą wobec 
chrześcijaństwa konkurencyjną, ma miejsce. Tego 
rodzaju spory w Europie pojawiają się i nie ma co 
udawać, że jest inaczej. I my w tym sensie jesteśmy 
w pewnej mniejszości w stosunku do elit bruksel-
skich.

Drugi element, który tę taką złą krew powoduje, 
to te oceny – z mojego punktu widzenia niezwykle 

nister, a drugie to jest to, co robi polski rząd i polscy 
politycy w zakresie stosunku do Unii Europejskiej 
– to, co przeczytałem w internecie, Panie Ministrze, 
więc proszę o wyrozumiałość. Pisze to gazeta 
„Niezależna”, więc bliska Prawu i Sprawiedliwości, 
która przeprowadza wywiad z panem profesorem 
Legutką. Mówi on tak: „Nie ma żadnego kompromisu 
z tym, kogo oni – należy czytać: ci frustraci, cytując 
jednego z posłów – uważają za wrogów”. Czyli, jeżeli 
ktoś uważa nas za wrogów, to przecież nie można 
zawierać kompromisów. I co jeszcze mówi pan pro-
fesor? „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
jest taki sam. Też uważa nas za wrogów. Sędziowie 
w Trybunale reprezentują ten główny nurt europejski, 
dlatego wyrok Trybunału jest wątpliwy”. Czyli czytaj: 
trzeba przeprowadzić w Trybunale Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej te same reformy, które państwo 
przeprowadzacie w Sądzie Najwyższym, w trybuna-
le, i wtedy orzeczenie będzie prawidłowe. Jeżeli to 
jest język kompromisu, to ja już zatraciłem poczucie, 
co znaczą słowa „kompromis”, „język kompromisu”, 
„szukanie rozwiązań”, o czym mówił pan minister.

Dlatego chciałbym po prostu powiedzieć tak jak na 
początku: to są 2 teatry – jedno to jest to, co prezen-
tuje pan minister, a drugie to jest to, co mówią i robią 
politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jarosław Obremski. Proszę bardzo.
(Senator Jarosław Obremski: Ja się nie zgłasza-

łem.)
Nie zgłaszał się pan? A pan…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie, pan senator 

Aleksander Bobko.)
A, pan senator Aleksander Bobko. 
Przepraszam, w okularach źle dojrzałam.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym przede wszystkim wyrazić opinię, że 

wystąpienie pana ministra pokazało faktyczne zaan-
gażowanie Polski w sprawy Unii Europejskiej. No, 
bardzo dziękuję za to, że właśnie… I samo wystą-
pienie, i odpowiedzi na pytania miały taki charakter. 
Pokazały, gdzie są problemy i jakie jest nasze faktycz-
ne zaangażowanie, gdzie są zagrożenia, które sprawy 
są istotne, a które mniej istotne. 

Chciałbym przez chwilkę, niedługo, poświęcić 
uwagę sprawom mniej istotnym, których pan mini-
ster w swoich wypowiedziach trochę unikał, bardzo 
elegancko, dyplomatycznie. Jednak myślę, że przy 
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(senator A. Bobko) była przecież punktem wyjściowym, przeszliśmy 
do dyskusji o wartościach, przeszliśmy do dyskusji 
o tym, co stanowiło fundament Unii Europejskiej, 
i zastanawialiśmy się nad przyczynami, które tkwią 
u podstaw tego, że odchodzimy od tych wartości, któ-
re były fundamentem przy tworzeniu podwalin Unii 
Europejskiej, czyli Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali, bo najpierw ta instytucja powstała, potem 
EWG, a następnie samej Unii. No przecież nie jest 
to coś innego niż wartości chrześcijańskie wyzna-
wane i podkreślane przez ojców Unii Europejskiej, 
zwłaszcza Roberta Schumana, ministra spraw za-
granicznych Francji, Konrada Adenauera, kanclerza 
Niemiec, i francuskiego ministra spraw zagranicz-
nych Gasperiego. I w tej chwili, jeżeli dochodzi do 
takich sytuacji, o których mówił pan minister, kiedy 
się kontestuje czasami celowość czy wartość Unii 
Europejskiej, warto się zastanowić nad tym, dlacze-
go takie właśnie kontestacje występują. No, właśnie 
dlatego, że odchodzimy od tych fundamentalnych 
wartości chrześcijańskich stanowiących podstawę 
powołania instytucji, które potem się przekształciły 
w Unię Europejską. I warte jest odnotowania i pod-
kreślenia, i to nawet z satysfakcją, że nowe państwa 
Unii Europejskiej pragną przywrócić owe korzenie 
i sposób wartościowania poprzez przywrócenie wła-
ściwego sensu tym sformułowaniom, występującym 
m.in. w traktacie lizbońskim, który stanowi, moż-
na powiedzieć, ukoronowanie całego procesu uni-
fikacji i stanowi swojego rodzaju konstytucję Unii 
Europejskiej. Wtedy na pewno tych nieporozumień 
będzie mniej. Ale ważne jest to, żeby państwa, te 
nowe państwa, w tym również Polska, były właśnie 
w pełni podmiotowo traktowane, a nie przedmiotowo, 
jak ów ubogi brat, troszeczkę młodszy, traktowa-
ny troszeczkę z politowaniem i głaskany po głowie 
przez starszego brata, jakim jest grupa innych państw, 
zwłaszcza Niemcy, Francja i inne, które były założy-
cielami tychże wspólnot. I o to właśnie walczy Polska.

A to, że mamy w tej chwili, proszę państwa, 
spór związany z uruchomieniem art. 7 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, traktatu li-
zbońskiego, i że będzie się zajmowała tym instancja 
sądowa, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
w Luksemburgu, to nie jest jeszcze żaden powód do 
tego, żeby formułować tezy o tym, proszę państwa, 
że Unia Europejska jest nam wroga czy też o tym, że 
jest instytucją, w której racje istnienia należy powąt-
piewać. Jeżeli nawet jakieś takie słowa się pojawiają, 
jeżeli w internecie czytamy takie sformułowania, to 
wynika to z podgrzewania całej sytuacji, głównie 
przez media.

Chciałbym przypomnieć wypowiedzi tych poli-
tyków, którzy wyraźnie wskazują na to, że miejsce 
Polski jest w Unii Europejskiej. I że miejsce to jest 
również miejscem, w którym Polska powinna wnosić 

niesprawiedliwe – dotyczące stanu praworządności 
w Polsce. Ten spór Unii jako takiej oczywiście nie 
zagraża, o czym pan minister znakomicie tutaj powie-
dział, ale na linii Warszawa – Bruksela wywołuje taką 
złą krew. Te złe emocje są nadmiernie potęgowane 
przez media. Chciałoby się apelować – tylko trudno 
powiedzieć do kogo, gdzie szukać rozwiązania – żeby 
ten bezsensowny chocholi taniec w jakiś sposób za-
hamować, zakończyć. Na razie takiej perspektywy 
nie widać, na razie ten konflikt, ten chocholi taniec 
niestety narasta. Ja mam nadzieję, że tacy dyplomaci 
i politycy jak pan minister będą mieli pomysły na 
to, jak to zakończyć. To nie służy ani nam, ani Unii 
Europejskiej, która ma wiele innych poważniejszych 
problemów. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu 

ministrowi za bardzo wyczerpujące i jak zwykle ele-
ganckie przedstawienie tematu. Muszę powiedzieć, że 
pan minister mnie wręcz ujął tą ogromną kulturą, jaką 
zaprezentował, zwłaszcza w reakcji na to przypisanie, 
niesłuszne, jakoby pan pewne osoby wyrażające okre-
ślone poglądy nazwał w sposób bardzo pejoratywny. 
Ta elegancja, która jest właściwa panu ministrowi, 
zasługuje na naśladowanie przez wszystkich parla-
mentarzystów i stanowi wzór pewnej kultury dyskusji 
i prezentacji, z którego powinniśmy czerpać.

Pan minister poruszył zagadnienia istotne dla po-
zycji Polski w związku z brexitem, z tym, czy osią-
gniemy w końcu porozumienie z Wielką Brytanią, 
czy nie, jak również zagadnienia związane z po-
lityką, nazwijmy to, państw świeżo przyjętych do 
Unii Europejskiej, czyli państw Europy Centralnej 
i Wschodniej. I słusznie, bo trzeba pamiętać o jednej 
rzeczy – że na Europę się składają nie tylko te stare 
państwa założycielskie Unii Europejskiej, ale również 
te nowe. Jak kiedyś pięknie powiedział Ojciec Święty, 
Europa powinna oddychać dwoma płucami. Jedno 
tworzą stare państwa europejskie, ci starzy członko-
wie, a drugie te państwa, które zostały przyjęte po 
2004 r., tak jak Polska, i później.

Proszę państwa, ważne jest to, co obserwowa-
liśmy w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy, 
kiedy to te państwa Europy Centralnej i Wschodniej 
prezentowały swoje stanowiska w sposób tak piękny, 
że z dyskusji o charakterze ekonomicznym, która 
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(senator Z. Cichoń) W związku z tym ja z wypowiedzi pana mini-
stra wywodzę jeden wniosek: po pierwsze, powinni-
śmy być odważni, a po drugie, powinniśmy w Unii 
Europejskiej być tym państwem, które wnosi swój 
wkład, zwłaszcza pragnąc utrzymać fundamenty, któ-
re leżały u podstaw utworzenia Unii Europejskiej. 
Na tym powinien polegać nasz wkład, nasz udział. 
Uważam, że nie ma żadnych podstaw do snucia ja-
kichś wizji wręcz czarnych – no, akurat to pan senator 
Czarnobaj takowe snuł troszeczkę…

(Senator Leszek Czarnobaj: Mówi pan, że ze 
względu na nazwisko?)

…że jest rzekomo jakiś ogromny nacisk na to, 
żebyśmy bądź wystąpili z Unii Europejskiej, bądź 
podważali jej wartość. No, takich obaw nie ma. Myślę, 
że tym mogę zakończyć…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
…i uspokoić tych, którzy mają takowe wątpliwości 

i obawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj – 5 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Te moje słowa krytyki, jak pan to nazwał, czar-

nowidztwo, nie są skutkiem mojego nazwiska – za-
pewniam – tylko tego, co pojawia się w przestrzeni 
publicznej.

Ja tylko jedno zdanie chciałbym jeszcze powie-
dzieć. Pytałem o to pana ministra w czasie debaty do-
tyczącej jakby stanowiska Polski i Unii Europejskiej 
wobec Stanów Zjednoczonych, a szczególnie polityki 
zagranicznej i gospodarczej pana prezydenta Trumpa. 
Ewidentnie pan prezydent Trump gra przeciwko Unii 
Europejskiej. Ja mówię o wrażeniu, o tym, co piszą 
media, o tym, o czym donosi prasa. Ja oczywiście 
tylko na tej podstawie wysnuwam taki wniosek. Jeżeli 
do tego jest wojna gospodarcza w postaci ceł, to jest 
to oczywista gra przeciwko w ogóle jedności Unii 
Europejskiej, a może, tak jak część komentatorów to 
komentuje, jest to gra przeciwko takim krajom w Unii 
Europejskiej jak Niemcy czy Francja. Dlatego istotne 
jest, jaką pozycję w tym wielkim sporze globalizacyj-
nym, bo nie ma co ukrywać, że istnieje spór globali-
zacyjny w zakresie gospodarczym między Stanami 
Zjednoczonymi, Chinami i Unią Europejska… 
W związku z tym nasza postawa w sprawie jedności 
Unii Europejskiej jest tutaj istotna. Ja nie odbieram, 
jeszcze raz to zaznaczam, prawa do krytyki, wnosze-
nia własnych projektów, ale jedność rodziny wobec 
dużych sporów zewnętrznych powinna być polską ra-
cją stanu. A mam takie wrażenie, że my chcielibyśmy 

swój wkład, m.in. poprzez pilnowanie tych wartości, 
które legły u podstaw powstania Unii Europejskiej. 
Bardzo wyraźnie powiedział przecież kiedyś prezes 
Kaczyński, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w niej 
będziemy, a wszelkie mrzonki na temat tego, jako-
byśmy mieli z Unii Europejskiej wystąpić… No, mó-
wienie tego jest zupełnie nieuprawnione. Oczywiście, 
proszę państwa, nie należy się dziwić temu, że spo-
łeczeństwo jest w jakiś sposób podzielone, ale, tak 
jak tutaj wskazywał pan senator Czarnobaj, w dal-
szym ciągu ponad 80% społeczeństwa jest za tym, 
żebyśmy w Unii Europejskiej byli, i docenia wartość 
Unii Europejskiej. Zawsze jednak się znajdą pewni 
sceptycy, ludzie, którzy mają pewien dystans.

To, że czasami się wydaje nawet krytyczne opinie 
np. na temat trybunału luksemburskiego… No, proszę 
państwa, to jest ludzka sprawa. Żaden trybunał nie 
jest wolny od krytycznych ocen. Ja byłem swego cza-
su bardzo zachwycony innym trybunałem, mianowi-
cie trybunałem strasburskim, który działa w ramach 
innej organizacji międzynarodowej, dużo starszej 
od Unii Europejskiej, bo w ramach Rady Europy. 
Jednak też zacząłem się wypowiadać krytycznie 
o tym trybunale w momencie, kiedy podczas rozpa-
trywania spraw zaczął wydawać takie wyroki, które 
są nie do zaakceptowania, jak chociażby w sprawie 
krzyża wiszącego w sali lekcyjnej w jednym z mia-
steczek włoskich, kiedy 6 sędziów w 7-obowym skła-
dzie stwierdziło, że rzekomo narusza to Europejską 
Konwencję Praw Człowieka. No, na szczęście potem 
17-osobowy skład, czyli ta izba, jak to się nazywa, 
wielka, orzekł z kolei jednogłośnie, że absolutnie nie 
ma mowy o naruszeniu konwencji. Proszę państwa, 
wszędzie są ludzie i również ludzie decydują o tre-
ści wyroków, a u podstaw tego, jak się wyrokuje, 
leży nic innego, jak wartości. Jeżeli będziemy mieli 
ufundowane wartości i w sposób określony funkcjo-
nujące, to i wyroki będą właściwe. W każdym razie 
nie widzę niczego strasznego w tym, że dojdzie do 
rozstrzygnięcia kwestii przez trybunał luksemburski, 
a będzie to chyba rozstrzygnięcie, które na wzór tego, 
co się działo w Strasburgu, będzie miało charakter 
precedensowy, bo jeszcze nie było takiej sytuacji, 
żeby trybunał orzekał w kwestii tychże zagadnień. 
I podobnie jak orzekł kiedyś trybunał strasburski 
w tzw. sprawie precedensowej czy wręcz pilotażo-
wej, w sprawie Broniowski przeciwko Polsce – była 
to pierwsza sprawa, tzw. pilotażowa – tak samo bę-
dzie zapewne pierwsze orzeczenie w kwestii oceny 
ustawodawstwa wewnętrznego określonego państwa, 
w tym przypadku Polski. No, nie widzę w tym nic 
strasznego i ufam, że orzeczenie na pewno nie będzie 
takie, jakiego sobie życzą ci, którzy optowali za tym, 
żeby ta sprawa w ogóle tam się znalazła.
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(senator L. Czarnobaj) cji. Wobec tego proszę mi odpowiedzieć na pytanie, 
czy rola Polski w Unii Europejskiej dzięki tej walce, 
którą prezentował dzisiaj pan minister, wzrosła, czy 
osłabła. Ja mam wrażenie, może błędne, że pozycja 
Polski ewidentnie osłabła.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas!)
Dlatego też nikt tu nie mówi o tym, co jest związa-

ne z niewnoszeniem i nieprezentowaniem swoich po-
glądów na forum Unii Europejskiej, po prostu chodzi 
o to, żebyśmy to robili, jak to pan minister powiedział, 
nie słowami radykałów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister pragnie zabrać głos i ustosun-

kować się do wystąpień senatorów?
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Dziękuję bardzo za pytania, uwagi, głosy pole-

miczne.
Myślę, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to 

jest właśnie przykład takiej sprawy, w przypadku 
której sposób, w jaki opisujemy dany spór – nie ma 
wątpliwości, że chodzi o spór – może być szkodliwy 
dla samego jego przebiegu. Myślę, że zbyt mocne 
słowa mówiące o tym, że mamy do czynienia z dzia-
łaniami przeciwko Unii Europejskiej, jakąś wojną, 
konfrontacją, nie są ścisłe. Z całą pewnością mamy 
do czynienia z jakimś przesileniem, z całą pewnością 
prezydent Trump chciałby innego partnerstwa z Unią 
Europejską, inaczej sobie to wyobraża, z całą pew-
nością nie wszystko jest możliwe, zawsze 2 strony 
kształtują nowe relacje, i tylko tyle.

Polska nie ma problemu z pojęciem jedności eu-
ropejskiej, bo jedność europejska, w szczególności 
w kwestiach handlowych, jest koniecznością. To jest 
polityka wspólnotowa i dobrze, że taka jest, ponie-
waż ona nas wzmacnia. Tyle że jedność nie polega 
na tym, że ktoś przychodzi, przedstawia jakiś swój 
pogląd, mówi, że to jest pogląd jedności, a nam po-
zostawia rolę kogoś, kto deklamuje tę jedność, kto 
klaszcze przy tej okazji. Budowanie jedności polega 
na zabieraniu głosu i na kształtowaniu tej jedności, 
na kształtowaniu tego, co jest wspólnym stanowi-
skiem. Wspólne stanowisko to takie, które reprezentu-
je wszystkie ważne, istotne głosy przy stole. Jedność 
nie jest wartością samą w sobie. Jeżeli jedność nie 
przenosi interesu regionu, kraju, to ona jest nic nie-
warta, ponieważ wtedy angażujemy własny potencjał 

być trochę tu, trochę tam, trochę tu, może między-
morze, a może trochę lepiej jednak być z Ameryką, 
bo nie wiadomo, co będzie z Unią, czy ona będzie 
istniała… Stąd też te obawy co do trwałości naszej 
obecności w Unii Europejskiej. To jest dokończenie 
wystąpienia.

A teraz 2 słowa na temat wystąpień panów sena-
torów.

Zawsze dyskusja z panem profesorem Bobką to 
jest wielka radość, Panie Profesorze, ale co do kilku 
elementów chciałbym zgłosić zdanie jakby troszeczkę 
odmienne.

Po pierwsze, emocje są czymś, co nie powinno 
mieć miejsca u polityków, bo wtedy, kiedy przychodzą 
emocje, rozum śpi, jak to mawiał klasyk. A na pewno 
osoby reprezentujące najwyższe urzędy w Polsce po-
winny być wolne od emocji, Panie Profesorze. I tego 
rodzaju słów o wyimaginowanych… i innych wy-
powiedzi, które cytowałem, nie należy tłumaczyć 
emocjami. Emocjami może tłumaczyć się pan pre-
mier mówiący o tym, że nie budowano dróg. No, 
sąd wytłumaczył to tak, że to były emocje związane 
z kampaniami wyborczymi, ale również nie powinny 
mieć miejsca.

Jeśli chodzi o ocenę praworządności, to nie tyl-
ko i wyłącznie media – tak jak tu padało w wypo-
wiedzi pana senatora i pana senatora Cichonia – nie 
tylko i wyłącznie media czy opozycja podnoszą te-
mat praworządności w Polsce. Przecież pan minister 
powiedział o trwałości prawa, o tym, co dotyczy 
podejmowanych zbyt skrajnych działań w stosun-
ku do trwałości prawa itd., itd., nie będę tego po-
wtarzał. Chodzi o zgodność stanowienia polskiego 
prawa z prawem, które jest uznawane, czy z zasa-
dami w Unii Europejskiej. To jest nie tylko Komisja 
Europejska. Niedawno wyrzucili nas czy zawiesili, 
przepraszam, nasz udział w Europejskiej Sieci Rad 
Sądownictwa. No to co? To też media to zrobiły? 
Bez powodu zawiesili nasz udział? No, nie udawaj-
cie państwo, że nie ma problemu. Jest problem, ła-
miecie prawo w ocenie wielu osób, wielu polityków, 
wielu autorytetów prawnych, począwszy od łamania 
konstytucji, a skończywszy na innych działaniach, 
związanych z doborem kadr. Przecież cytowałem 
profesora Legutkę, który dla mnie jasno mówił, że 
jak wymienimy kadry w trybunale, to ten trybunał 
będzie inaczej orzekał, tak jak zresztą sugerował tutaj 
pan senator Cichoń.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi 
o to, o co walczą Polacy, Panie Senatorze, zwracam 
się do pana senatora Cichonia… Nie ulega żadnej 
wątpliwości, że Polska, Polacy, przedstawiciele pol-
skiego rządu powinni walczyć o rolę Polski w Unii 
Europejskiej i wnoszenie różnego rodzaju propozy-
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(sekretarz stanu K. Szymański) (Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, nie 
było pana, kiedy było zadawane pytanie.)

(Senator Leszek Czarnobaj: To właśnie zadaje 
pytania.)

Mam nadzieję, że jestem dobrze zrozumiany. 
Chodzi o to, żebyśmy nie opierali dużych, spektaku-
larnych tez na byle czym po prostu. Być może to brzmi 
dla kogoś wiarygodnie, być może ktoś nas słucha… 
To przynosi szkodę tej debacie po prostu. Włóżmy 
opowiadania o polexicie raz na zawsze między bajki 
dla ludzi, którzy lubią operować bezsensownymi, 
pustymi argumentami.

A z drugiej strony proszę, żebyście państwo nie 
domagali się, by Unia Europejska była w Polsce jedy-
ną instytucją publiczną, która jest wyjęta spod prawa 
do krytyki. No, jest taka ciągła tendencja w polskiej 
debacie, że wszystko wolno krytykować, można mieć 
zdanie na każdy temat, tylko nie można wyrażać jakiej-
kolwiek opinii krytycznej na temat Unii Europejskiej, 
bo to przynosi szkodę polskiej racji stanu. To jest ab-
surdalne podejście i powinniśmy raz na zawsze z tym 
skończyć. Akurat cenzura to jest ostatnia rzecz, która 
Unii Europejskiej jest potrzebna. Ona nie potrzebuje 
tego. W wolnym polu niech obroni swoje racje, niech 
przedstawi, dlaczego postępuje tak a nie inaczej. Niech 
postępuje tak, jak każdy z nas – na otwartym polu niech 
broni tego, dlaczego działa tak a nie inaczej.

Ciągłe przywoływanie na tej sali wyrwanych 
z kontekstu różnego typu cytatów z wypowiedzi róż-
nych polityków uznaję – teraz mam pewność, bo nic 
więcej na tej sali już nie padnie – za oznakę naprawdę 
chronicznej bezsilności opozycji. Byłem przygoto-
wany na to, że państwo brawurowo podważą tezy 
z informacji, która jest przecież bardzo obszernym 
dokumentem, z mojego wystąpienia, a doczekałem 
się ciągłego powtarzania wyrwanych z kontekstu kil-
ku zdań z ostatnich 3 lat jako argumentu. W jakiej 
sprawie? Nie wiem, w jakiej sprawie to jest argument.

I rzecz najważniejsza, statystyka poparcia procesu 
integracji, członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
w Polsce – 86%. To jest bardzo dużo, to jest jeden 
z najwyższych wskaźników.

(Rozmowy na sali)
Też bardzo dużo, jeden z najwyższych wskaźni-

ków. Chciałbym państwu powiedzieć, że nie trze-
ba mieć matematycznej przenikliwości, by zrozu-
mieć, że my jesteśmy częścią tej większości. Prawo 
i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Partia Razem, 
Zjednoczona Prawica, rząd i pan prezydent Andrzej 
Duda – jesteśmy częścią tej większości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję panu ministrowi Konradowi 

Szymańskiemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie 

przeciwko własnym interesom. W tym sensie aż tak 
prosto z polityką unijną nie jest. Na końcu mamy 
sukces w postaci jedności, ale zanim ta jedność się 
ukaże, uciera się ona często w trudach, często w bar-
dzo widocznych trudach.

Podsumowując tę dyskusję, chciałbym powiedzieć 
o czym innym. Myślę, że można odczuwać satysfak-
cję, że nie musimy się przekonywać co do wartości 
Unii Europejskiej. Jak sądzę, państwo, nawet z naj-
bardziej opozycyjnych obszarów tej Izby, mają poczu-
cie, że ani mnie, ani innych osób z rządu nie muszą 
państwo przekonywać do tego, czym jest członko-
stwo Polski w Unii Europejskiej, jaki jest sens inte-
gracji, do czego służy integracja i jaką ma wartość. 
Ale skoro tak, to może byśmy porzucili opowiadanie 
bajek o polexicie, może byśmy porzucili tę retorykę, 
która jest całkowicie oderwana od rzeczywistości 
politycznej i która wzbudza emocje, które mają cha-
rakter całkowicie pusty? Usłyszałem tutaj niedawno, 
że przejawem tego polexitu może być hipotetyczne 
niewykonywanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Gdybyśmy tak postawili sprawę, to 
okazałoby się, że najbliżej polexitu byliśmy w czasach 
rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, ponieważ to 
był czas, kiedy jedyny raz w historii polskiego człon-
kostwa rozpoczęto procedowanie wniosku, skargi 
Komisji Europejskiej dotyczącej niewykonania wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
To nasz rząd wykonał ten trudny wyrok, którego 
państwo przez lata nie wykonywali. Gdybyśmy po-
ważnie traktowali ten argument… Ale ja nie traktuję 
tego argumentu poważnie, bo ja rozumiem, że to się 
zdarza. To był bardzo trudny problem i były powody, 
żeby tego wyroku nie wykonywać. Ale proszę z tego 
nie próbować lepić argumentu w sprawie tak ważkiej, 
jak polskie członkostwo w Unii.

(Senator Leszek Czarnobaj: A co to był za pro-
blem, Panie Ministrze?)

Problem wdrożenia dyrektywy azotanowej, jeżeli 
już musimy o tym rozmawiać…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ależ poważne…)
No nie, nie… Poważna, mniej poważna… Sprawa 

gospodarczo była poważna, ale, wie pan, coś innego 
było poważniejsze. To, że Polska w tamtym czasie 
jedyny raz w trakcie swojego członkostwa podlega-
ła procedurze, z inicjatywy Komisji Europejskiej, 
w związku z niewdrożeniem wyroku. Polska otrzy-
mała wyrok i go nie wdrożyła – o to mi chodzi. Pan 
użył tego argumentu, więc ja panu odpowiadam – nie 
opierajmy spektakularnych tez na byle czym.

(Senator Kazimierz Kleina: A który to był rok, 
jeżeli…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie…)
No, rok państwa rządów.
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Komunikaty

(wicemarszałek M. Koc) w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń od-
będzie się jutro o godzinie 10.45 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych odbędzie się 
jutro o godzinie 9.30 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na sześćdziesiątym piątym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o spółdzielniach rolników odbędzie się jutro 
o godzinie 10.00 w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 11.00. 

Dziękuję.

Spraw Zagranicznych, za przedstawienie informacji 
i za obszerne odpowiedzi na pytania. Bardzo serdecz-
nie dziękuję, Panie Ministrze.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-
cją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. 
(przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej).

Czy są komunikaty? Za chwilę ogłoszę przerwę.
Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie 
dokończenia pierwszego czytania projektu ustawy 
o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych odbędzie się jutro, 27 września, 
o godzinie 10.30 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 16)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o zajęcie miejsc i wyciszenie roz-

mów.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława 
Jastrzębiec-Peszkowskiego.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posiedze-
niu gości. Bardzo serdecznie państwa witam.

Witam panią Halinę Kurpińską, prezes Fundacji 
„Golgota Wschodu” – witam bardzo serdecznie. 
(Oklaski)

Witam panią Annę Felicję Rastawicką, członka 
zarządu Fundacji „Golgota Wschodu”. (Oklaski)

Witam bardzo serdecznie panią Krystynę 
Krzyszkowiak, córkę oficera zabitego w Katyniu. 
(Oklaski)

Witam bardzo serdecznie pana Wiesława 
Wysockiego, profesora Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (Oklaski)

Witam pana Władysława Ryszarda Szeląga, preze-
sa Towarzystwa Historycznego imienia Szembeków 
– witam bardzo serdecznie. (Oklaski)

Witam panią Beatę Wójtowicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec-
Peszkowskiego w Sanoku. (Oklaski)

I witam panią Krystynę Chowaniec, komen-
dant Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława 
Peszkowskiego. (Oklaski)

Bardzo serdecznie państwa witam i dziękuję za 
przyjęcie zaproszenia.

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 941, a sprawozdanie komisji – w druku nr 941 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo! Szanowni Goście!
Mam wielką przyjemność i honor przeczytać 

państwu ten projekt uchwały, który jest tutaj przede 
mną, zatytułowany: w 100. rocznicę urodzin księ-
dza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. Ale jak 
to zwykle ze mną bywa, zanim przeczytam projekt 
uchwały, chciałbym parę słów powiedzieć.

Przede wszystkim chciałbym wskazać osobę, 
która jest główną inicjatorką tejże uchwały, pomy-
słodawczynią, która przypilnowała, żeby prof. Jan 
Żaryn nie zapomniał o ważnych rocznicach – to jest 
pani senator Alicja Zając. To jej inicjatywa. Śmiało, 
można poklaskać.

(Oklaski)
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
Rzecz jasna bardzo dziękuję pani senator za przy-

pomnienie tak ważnej i pięknej postaci.
A przypomnienie postaci ks. Peszkowskiego jest 

szalenie istotne z naszej, senackiej perspektywy. Bo 
z jednej strony jesteśmy Izbą, która chciałaby wpisać 
się w bieżącą, prowadzoną przez polski rząd, politykę 
historyczną, a z drugiej strony jesteśmy Izbą, która 
w sposób szczególny wspiera Polonię, zajmuje się nią, 
czyli tym światem bardzo skomplikowanym histo-
rycznie, uwarunkowanym nie mniej niż nasze życie 
wewnątrz Polski. A jedną z osób, która stała na straży 
dobra Polonii, był właśnie ks. Zdzisław Jastrzębiec-
Peszkowski, i bez wątpienia uhonorowanie tej postaci 
jest w sposób szczególny dla nas ważne.

Drugi oczywisty kontekst, o którym wiemy, jest 
taki, że życie ks. Peszkowskiego dla niego samego 
wiązało się z tym strasznym miejscem, w którym 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego

(senator sprawozdawca J. Żaryn) sąsiadów, Rosjan, żeby oni także pamiętali, że tam, 
na ich ziemi powstała ta zbrodnicza ideologia, któ-
ra doprowadziła do ludobójstwa. Ale nie myślimy 
przecież o tym, żeby ktokolwiek zrównał z ziemią 
dawny obóz koncentracyjny KL Dachau tylko dla-
tego, że on jest pod pięknym miastem Monachium, 
które oczywiście niech zwiedzają turyści, ale prze-
cież z pamięcią o tym, co nazizm zrobił na ziemi 
niemieckiej, to ma być też znak. A zatem ta uchwała 
jest pewnym krokiem w drodze… Jesteśmy w dro-
dze upamiętniania ważnych osób, ważnych wydarzeń 
i Senat także chce zaznaczyć swoją obecność w tej 
drodze, z zachowaniem całej pamięci tego, że dro-
ga się nie kończy i niewątpliwie dalej będzie usłana 
czynami dobrymi, polskimi w imię prawdy, pamięci 
i tej właśnie polityki historycznej, którą prowadzi 
rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Mam nadzieję, że zabrzmią tutaj głosy także in-
nych senatorów, bo jakże wielu z nas prywatnie po-
znało ks. Peszkowskiego. Jeżeli chcieliby państwo dać 
świadectwo, to myślę, że jest to dobry czas i miejsce, 
żeby się z nami tym świadectwem podzielić.

Teraz przeczytam projekt uchwały w 100. 
rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-
Peszkowskiego.

„Ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski 
urodził się 23 sierpnia 1918 r. w Sanoku w rodzinie 
pochodzenia szlacheckiego, pobożnej i dobrze sytu-
owanej. Dzieciństwo i młodość spędził w mieście, 
o którym pisał: «Nici pamięci o Sanoku nie zerwa-
łem nigdy». Tu uczył się, był członkiem Sodalicji 
Mariańskiej oraz harcerzem, drużynowym i orga-
nizatorem ruchu zuchowego, uczestnikiem licznych 
zlotów. Do końca życia nosił krzyż harcerski, jako 
harcmistrz był Naczelnym Kapelanem ZHP poza 
granicami Kraju.

Po zdaniu matury, we wrześniu 1938 r. rozpoczął 
blisko roczną służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii w Grudziądzu. Jako podchorąży brał udział 
w wojnie 1939 r., podczas której wraz z całym od-
działem dostał się do niewoli sowieckiej. Ostatecznie 
znalazł się w Kozielsku wraz z blisko 5 tysiącami ofi-
cerów Wojska Polskiego. Od kwietnia do maja 1940 r. 
kolejnymi transportami jego współtowarzysze niewo-
li zostali przewiezieni do Katynia, gdzie zginęli od 
strzału w tył głowy. Ostatni transport, 250 więźniów, 
wśród których znalazł się Zdzisław Peszkowski, dnia 
12 maja 1940 r. trafił do obozu w Pawliszczew Borze, 
a następnie do Griazowca. Więźniowie odzyskali wol-
ność 25 sierpnia 1941 r., gdy na mocy Umowy Majski 
– Sikorski w Rosji zaczęła powstawać armia pod do-
wództwem generała Władysława Andersa. Z armią 
generała przeszedł cały jej szlak przez Persję i Bliski 
Wschód, a następnie w 1943 r. został rozkazem do-
wództwa skierowany do pracy z młodzieżą, która 
wyszła z „nieludzkiej ziemi”. Dla niej organizował 

przebywał, z obozem w Kozielsku. Dla niego po-
byt tam w sposób cudowny zakończył się dobrze, 
ale dla innych pobyt tam zakończył się tragicznie 
– w Katyniu. I pamięć o tej, jakkolwiek by to za-
brzmiało dziwnie, pewnej niesprawiedliwości, która 
go spotkała, bo on przeżył, a inni, jego przyjaciele nie, 
spowodowała, że całe życie w dużej mierze poświęcił 
temu, by tę jakby niesprawiedliwość odkupić, mimo 
że to przecież nie była jego wina. To jest to zobowią-
zanie, które on miał w sobie, zobowiązanie, które 
można rozpisać na bardzo wiele pięknych zdań, które, 
mam nadzieję, jeszcze tutaj padną. Te zdania brzmią, 
z jednej strony, w ten sposób, że życie ks. Zdzisława 
Peszkowskiego to pasmo starań o upamiętnienie 
wszystkich ofiar zbrodni komunistycznej, zbrodni 
wyjątkowej, ludobójczej… Zgodnie z definicją geno-
cide prof. Lemkina nie ma wyższej kategorii zbrodni 
niż ludobójstwo i dziś prawo międzynarodowe, w ra-
mach którego żyjemy, to europejskie, wynikające 
z cywilizacji greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej, 
nie zna zbrodni ustawionej w hierarchii wyżej niż 
ludobójstwo.

Ta pamięć, którą miał w sobie ks. Zdzisław 
Peszkowski, wybrzmi, rzecz jasna, w tej uchwale, 
ale to, co jest naszym marzeniem jako Polaków, 
i trzeba o tym powiedzieć… My jesteśmy zatroskani 
o los szczątków polskich bohaterów, przedstawicieli 
polskiego narodu, które znajdują się poza granicami 
kraju. Ta pamięć nigdy się nie kończy, także w wol-
nej, niepodległej Polsce mamy zobowiązania wobec 
tych ludzi i wobec tych miejsc. Spośród wielu zdań, 
opinii, które czytałem, wynikających z życiorysu ks. 
Peszkowskiego, także od niego pochodzących, warto 
zastanowić się nad zdaniem, które i on wypowiadał, 
a mianowicie czy szczątki ludzkie z tych wszystkich 
miejsc, od Katynia poczynając, a kończąc na Bykowni, 
powinny być tu, w Polsce, razem z nami, czy mają być 
tam, obecnie przecież na głębokiej obczyźnie, daleko 
od naszych bram granicznych. Jest to bardzo ważny 
problem szczególnie w przypadku tych ziem sowiec-
kich, które nie należały do II Rzeczypospolitej, bo je-
śli nasi najbliżsi leżą w granicach II Rzeczypospolitej, 
to przecież jasne jest, że ta polskość w grobach jest 
widoczna, ale gdy zbrodnia ludobójcza została do-
konana na Polakach, którzy nie chcieli się znaleźć… 
Czy ich szczątki mają się znaleźć w Polsce, czy nie? 
To jest dylemat i to jest pytanie, które zawieszam, bo 
nie jestem godzien tego, żeby samodzielnie kontynu-
ować misję ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. 
To jest także pytanie do nas, do Senatu, szczególnie 
do dzisiejszej większości, która ma narzędzia, jeśli 
chodzi o rząd Polski, by uprawiać tę polską politykę 
historyczną. Odpowiedź nie jest prosta, nie jest łatwa. 
Niewątpliwie dzisiaj chcemy wychowywać naszych 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) i przebywając wśród Polonii. Wielu Polaków pamięta 
do dziś jego pochyloną sylwetkę, okrytą siwizną gło-
wę i uśmiechniętą, przebaczającą osobowość. Zmarł 
w Aninie 8 października 2007 r. w opinii świętości. 
Pochowany został w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina dziś 
postać śp. ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego, czło-
wieka jednoczącego stale Kraj z emigracją, pamięć 
o historii Polski z teraźniejszością oraz budującego re-
lacje między narodami oparte na prawdzie i pojedna-
niu. Oddajemy mu, jako senatorowie Rzeczypospolitej 
Polskiej, należną cześć, wpisując się w jego własne 
słowa: «Jako świadek proszę tylko o prawdę, pamięć 
i sprawiedliwość».

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego 
projektu uchwały i bardzo proszę, rzecz jasna, o to, 
byśmy ją przyjęli, a także o to, byśmy zachowali ją 
w pamięci. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
i przedstawiciela wnioskodawców, a przypominam, 
że przedstawicielem wnioskodawców jest również 
pan senator Jan Żaryn.

Nie widzę chętnych do zadania takich pytań. 
Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Czesław Ryszka. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Drodzy Goście!
Nazwisko ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego 

od razu przywołuje tragedię Katynia, Golgotę 
Wschodu, jak sam nazywał wymordowanie przez 
Sowietów polskich oficerów w Katyniu, w Miednoje 
czy w Starobielsku. Sam cudownie ocalony z obozu 
w Kozielsku, żołnierz gen. Andersa, harcerz, kapłan, 
wielki patriota, organizator Polonii amerykańskiej, 
rozpracowywany przez wywiad komunistyczny – jak 
tu słyszeliśmy, jest o tym mowa w uchwale – nigdy 
nie zapomniał o swoich współbraciach, którzy zo-
stali bestialsko zamordowani strzałem w tył głowy. 
Dopiero w październiku 1988 r. mógł po raz pierwszy 
stanąć w Katyniu, odprawić mszę świętą nad grobami 
swoich pomordowanych kolegów. Przyrzekł wówczas, 
że „nie spocznie, dopóki na tym miejscu nie stanie 

szkoły, harcerstwo, m.in. w Palestynie, następnie 
w Tanzanii i w Indiach, aż do 1947 r.

Pozostał na emigracji; studiował w Oxfordzie, 
a od 1950 r. w Polskim Seminarium Duchownym 
w Orchard Lake w USA, które ukończył jako magi-
ster teologii, następnie zaś na uniwersytetach amery-
kańskich, w wyniku czego uzyskał stopień doktora 
filozofii. W 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie, 
a następnie przez długie lata wykładał jako profe-
sor seminarium w Orchard Lake. Jednocześnie an-
gażował się w dzieła patriotyczno-religijne Polonii 
amerykańskiej, m.in. w roku milenijnym 1966 peł-
niąc funkcję prezesa Polish-American Historical 
Association. Był członkiem Zrzeszenia Nauczycieli 
Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago. Przez 
okres PRL pozostawał najpierw w kontakcie ko-
respondencyjnym z wybranymi osobami w kraju, 
m.in. z rodziną w Sanoku, a także z pisarzami Janem 
Dobraczyńskim czy Jerzym Krzysztoniem, zaś po 
Październiku 1956 r. zaczął przyjeżdżać osobiście 
jako obywatel amerykański. Co najmniej od 1954 r. 
do końca lat siedemdziesiątych pozostawał w zainte-
resowaniu wywiadu komunistycznego jako osoba roz-
pracowywana, głównie z racji organizowania przez 
25 lat pielgrzymek młodzieżowych z Orchard Lake do 
Polski”. Były to głównie pielgrzymki na Jasną Górę. 
To tak na marginesie.

„W październiku 1988 r. po raz pierwszy stanął 
w Katyniu nad grobami swoich bliskich pomordo-
wanych przez reżym sowiecki wiosną 1940 r., gdzie 
odprawił mszę św. i dokonał przyrzeczenia, że «nie 
spocznie, dopóki w tym miejscu nie stanie cmen-
tarz wojskowy i sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
i Matki Bożej Pojednania». Jako prezes i założy-
ciel Fundacji «Golgota Wschodu» inicjował bu-
dowę cmentarzy polskich w Katyniu, w Miednoje 
i w Charkowie. Jak pisał jego biograf: «integrował po-
kolenia Polaków w imię Boga, Honoru i Ojczyzny». 
Działał także w sposób niekonwencjonalny: był ini-
cjatorem Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu 
Katyńskiego; z jego inicjatywy rok 1995 oraz 2005 
ogłoszono Rokiem Katyńskim. Inicjował liczne 
upamiętnienia i modlitwy za ofiary zbrodni katyń-
skiej, m.in. blisko współpracując z Radiem Maryja. 
Był obywatelem honorowym wielu miast, w tym 
Sanoka. Uczelnie przyznawały mu tytuł doktora 
honoris causa.

26 stycznia 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął przez aklamację uchwałę popierającą kandy-
daturę ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego do poko-
jowej Nagrody Nobla.

W swoim mieszkaniu przy warszawskiej kate-
drze św. Jana nieustannie przyjmował gości, niemal 
do końca życia aktywnie działał, jeżdżąc po kraju 
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(senator C. Ryszka) prośbę prymasa Wyszyńskiego zorganizował uroczy-
stości milenijne w Chicago. Miał w nich uczestniczyć 
prymas Wyszyński, ale niestety władze komunistycz-
ne nie wydały mu paszportu.

Najważniejsze wydarzenie w jego życiu jest bar-
dzo wstrząsające i wzruszające. Od lipca 1991 r. brał 
udział w tych częściowych ekshumacjach na cmen-
tarzach w Charkowie i Miednoje, związanych ze 
śledztwem prowadzonym przez sowiecką naczelną 
prokuraturę wojskową. Mimo że wówczas nie przewi-
dziano obecności kapłana podczas ekshumacji, ksiądz 
prałat przyleciał ze Stanów Zjednoczonych i jako wo-
lontariusz włączył się w te prace. Zapamiętaliśmy te 
wstrząsające, wzruszające zdjęcia… Brał w dłonie 
każdą wydobytą czaszkę, otulał ją stułą, błogosławił 
i dotykał różańcem, specjalnie poświęconym, na jego 
prośbę, przez Jana Pawła II. Każdy dzień w czasie 
tych ekshumacji, jak wspominają także żołnierze 
radzieccy, zaczynał się modlitwą, a po zakończeniu 
codziennych prac ks. Peszkowski odprawiał mszę 
świętą, na którą, ku jego samego zdziwieniu, przy-
chodzili także rosyjscy żołnierze. Podczas modli-
twy „Ojcze nasz” wszyscy chwytali się za ręce. Jak 
potem mówili członkowie ekipy ekshumacyjnej, nie 
wyobrażali oni sobie dalszej pracy bez obecności ks. 
Peszkowskiego. Dość powiedzieć, że jeden z ofice-
rów rosyjskich nawrócił się po tych spotkaniach, po 
pracach ekshumacyjnych. Jak mówił, nie mógł wyjść 
ze zdziwienia, że ten kapłan niczego im nie wypo-
mina i modli się wraz z żołnierzami rosyjskimi nad 
szczątkami ich pomordowanych kolegów. Opisuje 
to ks. Peszkowski w swojej książce zatytułowanej 
„I ujrzałem doły śmierci”.

Trudno byłoby wymienić wszystkie inicjatywy 
ks. Peszkowskiego mające na celu upamiętnić Golgotę 
Wschodu. Rodziny Katyńskie i Międzynarodowy 
Motocyklowy Rajd Katyński to może takie najbar-
dziej znane inicjatywy, ale pokłosiem jego działal-
ności jest np. doroczna uroczystość dla młodzieży 
17 września w Warszawie przy Pomniku Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie albo organizowana 
z jego inicjatywy 5 marca, czyli w rocznicę podję-
cia decyzji Biura Politycznego sowieckiej partii ko-
munistycznej o wymordowaniu polskich oficerów, 
konferencja na temat zbrodni katyńskiej w Sejmie. 
To ks. Peszkowski zapoczątkował liczne konkursy 
wiedzy o zbrodni katyńskiej, których laureaci w na-
grodę pielgrzymują na cmentarz w Katyniu.

Na koniec chciałbym wspomnieć o bardzo ważnym 
odniesieniu do tych wszystkich miejsc związanych 
z Katyniem, które ksiądz prałat nazywał wieczernika-
mi. Takim właśnie Katyńskim Wieczernikiem nazwał 
ksiądz Peszkowski kościół św. Joachima w Sosnowcu-
Zagórzu. Uczestnicząc w naszych obchodach, za-
palając znicz przy tablicy katyńskiej i przy krzyżu 
upamiętniającym miejsca sowieckiej kaźni polskich 

cmentarz wojskowy i Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego i Matki Bożej Pojednania”. Mało powiedzieć, 
że słowa dotrzymał, ale do końca swego życia stał 
się świadkiem pamięci o tej strasznej zbrodni. Był 
dosłownie sumieniem Katynia, ale też rzecznikiem 
przebaczenia i pojednania, bo – jak mówił – moje 
życie to jedno wielkie zdumienie nad wielkością i mi-
łosierdziem Boga.

Gdy byłem przed 20 laty posłem z Zagłębia, zapra-
szałem ks. Peszkowskiego kilkukrotnie do Sosnowca, 
gdzie przy kościele św. Joachima w Sosnowcu-
Zagórzu znajduje się Krzyż Katyński i jedna z naj-
starszych tablic w Polsce poświęconych polskim ofice-
rom, także policjantom, zamordowanym w Katyniu. 
Przywożąc ks. Peszkowskiego do Warszawy czy go 
odwożąc, miałem okazję rozmawiać z nim i jedno, co 
mnie uderzyło, to jego wdzięczność Bogu za swoje 
ocalenie. Pytał: skoro z 22 tysięcy internowanych 
oficerów ocalało nas zaledwie 432, to jak mam się za 
to odwdzięczyć, jak to swoje ocalone życie ułożyć, 
jaki nadać mu sens? Z jednej strony jego rana po 
zbrodni katyńskiej wymagała wyleczenia, a z drugiej 
odpowiedzi domagało się pytanie o tę wdzięczność za 
swoje cudowne ocalenie – właśnie tak zapamiętałem 
ten dylemat z czasów jego młodości. Tak jak tutaj 
mówiliśmy, kiedy zrozumiał, że o własnych siłach, 
ludzkimi sposobami nie osiągnie duchowego spokoju, 
przyszła łaska powołania. Zdał sobie sprawę, że Bóg 
pragnie, aby został pośrednikiem między zbolałymi 
ludźmi, którzy doświadczyli dramatu Katynia, mię-
dzy rodzinami, które utraciły swoich ojców, synów, 
mężów, a prawdą o tym bolesnym wydarzeniu. I aby 
poświęcić się tej prawdzie w 1954 r., mając 36 lat, 
przyjął święcenia kapłańskie.

Słuchając ks. Peszkowskiego, rozmawiając z nim, 
zawsze odnosiłem takie wrażenie, że miał piękne 
życie. To wrażenie wydawać się może niewiarygod-
ne, ponieważ z takimi traumatycznymi przeżyciami 
nie można zachować takiej pogody ducha, humo-
ru, a przede wszystkim pozostać z oddali, w tym 
przypadku ze Stanów Zjednoczonych, tak oddanym 
Polsce, zatroskanym o Polskę, o Kościół w Polsce. 
Ks. Peszkowski, mając obywatelstwo amerykańskie, 
w porozumieniu z prymasem Stefanem Wyszyńskim 
przywoził do ojczyzny zza oceanu kleryków i mło-
dzież mającą polskie korzenie, pomagał budować ko-
ścioły, wspierał opiekę nad zabytkami. Wydrukował 
kilkanaście książek prymasa Wyszyńskiego, któ-
re wtedy trzeba było przemycić do Polski. To ks. 
Peszkowski w roku milenijnym wydrukował i przy-
wiózł do ojczyzny kilkanaście tysięcy kopii milenij-
nego aktu oddania Polski w niewolę Maryi za wolność 
Kościoła w Polsce i w świecie, które to akty do dziś 
wiszą w wielu kościołach w naszym kraju. To on na 
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(senator C. Ryszka) W 1933 r. brał udział w obozie w Zetemiance koło 
Skolego, a w 1935 r. – w jubileuszowym zlocie ZHP 
w Spale.

Naczelnik Zbigniew Trylski w 1938 r. nadał mu 
stopień podharcmistrza. Tak się składa, że moim przy-
bocznym był wnuk naczelnika Trylskiego, Andrzej 
Siekański, czyli syn córki naczelnika Trylskiego.

Jak już tu zostało powiedziane, na sutannie ksiądz 
prałat nosił krzyż harcerski. Można powiedzieć, że do 
końca życia nosił na sutannie krzyż harcerski.

Przed wojną był także słuchaczem Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. 
U gen. Andersa był porucznikiem, a potem rotmi-
strzem w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Właśnie 
tam stworzył krąg harcerski „Podkówka”. A potem 
już przez Irak, Iran, Indie, Egipt, Liban, Syrię, potem 
ponownie Liban, Włochy aż do Wielkiej Brytanii…

Od 1944 r. gen. Andres wyznaczył mu tylko 
harcerskie obowiązki. Jako harcmistrz trafił on do 
Valivade w Indiach, gdzie w polskim miasteczku or-
ganizował szkoły i drużyny harcerskie. Wtedy obda-
rzono go mianem „druh Ryś”.

Ks. prał. hm. Zdzisława Peszkowskiego poznałem pod 
koniec lat osiemdziesiątych, kiedy był naczelnym kape-
lanem Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza 
granicami Kraju. Tego Związku Harcerstwa Polskiego 
działającego poza granicami Kraju, który był niestru-
dzonym kontynuatorem tradycji przedwojennego ZHP.

Ostatni przedwojenny przewodniczący ZHP, wo-
jewoda śląski Michał Grażyński, przeniósł sznur i tę 
funkcję przewodniczącego przez czas wojny, aby póź-
niej w Wielkiej Brytanii odnowić wraz z żyjącymi 
i będącymi tam członkami władz naczelnych Związek 
Harcerstwa Polskiego. Nikt wtedy, przed 1939 r. ani 
po 1945 r., nie mówił, że jak wojewoda jest przewod-
niczącym, to jest to upolitycznienie harcerstwa. Ale 
to tak na marginesie.

Dużo by mówić o tym Związku Harcerstwa 
Polskiego działającym poza granicami Kraju, któ-
ry do dzisiaj działa. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu 
piękny zjazd Polonii i na sali sejmowej widzieliśmy 
wiele druhen i wielu druhów w mundurach harcer-
skich. Oni byli, są, działają, są ważnym fragmentem 
Polonii. Kiedyś zgłaszałem ZHP działający poza gra-
nicami Kraju do tytułu Strażnika Pamięci.

W latach osiemdziesiątych kontakt z konspiracją 
harcerską w kraju był trudny. Wtedy ks. Peszkowski, 
ale także bp Szczepan Wesoły, który niedawno zmarł, 
odwiedzali wszystkie miejsca na świecie, byli ciągle 
w ruchu, jak ktoś powiedział, na walizkach. Jedną 
walizkę mieli ze sobą, a drugą spakowaną, bo jak 
wracali, to już zaraz jechali dalej. Ks. Peszkowski 
odwiedzał te wszystkie miejsca, gdzie byli polscy 
harcerze. I zawsze mówił o Tasmanii, Argentynie, 
Brazylii, Australii – aż brakowało słów, żeby to 
wszystko opowiedzieć.

oficerów i policjantów, ks. prał. Peszkowski powie-
dział: czcząc pamięć Golgoty, trzeba na to wszystko 
patrzeć przez pryzmat Wieczernika, czyli przez pry-
zmat Chrystusa Zmartwychwstałego, przynoszącego 
pokój i przebaczenie. Dlatego zapadły mi głęboko 
w pamięć słowa, które powiedział w 2005 r.: „Cóż 
mam więcej powiedzieć, ja, więzień Kozielska, nio-
sący pamięć i ból o Was, wszyscy moi zamordowani 
Bracia. W imię Boga – przebaczam! Jako świadek 
proszę tylko o prawdę, pamięć i sprawiedliwość!”. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Kazimierza Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście, którzy od lat dbacie o dobrą pamięć, 
jak to mówił papież Franciszek, ks. prał. Zdzisława 
Peszkowskiego!

Już myślę o 6 października, kiedy będzie msza 
święta i konferencja w Świątyni Opatrzności Bożej.

Bardzo dziękuję moim przedmówcom – panu se-
natorowi Żarynowi i panu senatorowi Ryszce – za te 
wzruszające myśli.

Chciałbym się podzielić osobistymi wspomnie-
niami, refleksjami i świadectwem.

Na mojej stronie internetowej od wielu lat są takie 
2 zdjęcia z księdzem prałatem, które jakby wytyczają 
pewną linię. Łączyła nas wielka przyjaźń. Przyjaźń, 
która wynikała z troski o polską młodzież, o jej dobre 
wychowanie.

Wszyscy znamy księdza prałata jako osobę bu-
dująca pamięć o Golgocie Wschodu, o Katyniu 
i o innych miejscach – o Kozielsku, gdzie był jako 
więzień tamtych czasów. A potem u gen. Andersa 
był instruktorem harcerskim – opiekunem zuchów. 
To jest fenomen, że gen. Anders, dostrzegając licz-
ne dzieci i młodzież, które wyszły z rodzinami ze 
Związku Radzieckiego, polecił zorganizować dla nich 
harcerstwo. W Palestynie drukowano książki, wybija-
no krzyże harcerskie. Mamy tych pamiątek w Polsce 
dużo. Potem Środkowy Wschód, Afryka, Indie…

Ale trzeba by zacząć od Sanoka, gdzie ksiądz pra-
łat nie tylko się urodził, ale też gdzie rozpoczął swoje 
harcerstwo. Mając 10 lat, 1 listopada 1928 r. złożył 
przyrzeczenie harcerskie. Wcześniej był zuchem, po-
tem drużynowym drużyny harcerzy, w końcu wo-
dzem i namiestnikiem zuchowym. Kurs zuchowy 
odbył w znanych nam Górkach Wielkich u samego 
Aleksandra Kamińskiego, twórcy metody zuchowej. 
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(senator K. Wiatr) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Jestem przekonany, że uchwała upamiętniająca 

ks. Peszkowskiego zostanie przyjęta jednogłośnie, 
bo jest to taki los, który jest losem symbolicznym 
dla wielu Polaków, którzy przeszli z nieludzkiej zie-
mi do wolnej Polski. Rzeczywiście jego życie spina 
to jak klamra. To czas od II do III Rzeczpospolitej, 
czas od wolności do wolności, ale niejako ponad tą 
niewolą, która akurat w przypadku takich ludzi jak 
ks. Peszkowski, jak Herling-Grudziński, jak Józef 
Czapski, naznaczyła ich losy krwią i poniżeniem. 
Krwią i poniżeniem. Jedni, jak Czapski czy Herling 
Grudziński, mieli okazję dać temu wyraz w wybit-
nych książkach, które są, mam nadzieję, lekturami 
szkolnymi i które czytały co najmniej 2 pokolenia. 
Inni, jak ks. Peszkowski, dali wyraz swojej wielko-
ści czynami, swoim zaangażowaniem, byciem wszę-
dzie tam, gdzie powinien być polski patriota, który 
przeszedł tamten straszny czas pod sowiecką… pod 
sowieckim butem. Przeszedł, zwyciężając. Przeszedł 
nietknięty sowieckim kłamstwem. Przeszedł, dając 
równocześnie świadectwo wielkości ducha i przywią-
zania do podstawowych wartości.

W tej uchwale, którą proponuje senator Żaryn, 
ks. Peszkowski się nie mieści, bo jego osobowość 
była przecież wielokrotnie większa aniżeli jakakol-
wiek uchwała, którą w Senacie chcielibyśmy przyjąć. 
Dobrze, że jest tam zdanie o jego postaci, o jego oso-
bowości. Brakuje mi tylko tych siwych krzaczastych 
brwi, Panie Senatorze, które były takim jego zna-
kiem rozpoznawczym obok tej uśmiechniętej, do-
brodusznej twarzy i obok jego całej sylwetki, którą 
niesiemy w pamięci. Rzeczywiście współpraca z ks. 
Peszkowskim – a miałem szansę na to, żeby z nim 
współpracować – pozostawiła niezatarty ślad w pa-
mięci nas wszystkich, którzy się z nim zetknęliśmy.

I dlatego raz jeszcze wyrażam tutaj swoje uznanie 
tym wszystkim, którzy zainicjowali, przygotowali 
tę uchwałę, i wszystkim przyjmującym – myślę, że 
będzie przyjęta jednogłośnie – tę uchwałę w tej Izbie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Jerzy Fedorowicz.

Pierwsze z tych zdjęć, które mam na swojej stronie 
internetowej, jest zrobione u mnie w domu w czasie 
posiedzenia naczelnictwa nielegalnego harcerstwa. To 
były lata osiemdziesiąte, mieliśmy w tamtym czasie 
taką konspirację harcerską. I ta troska o młodzież i to 
krzewienie pamięci o Katyniu to było jedno.

Prowadził w tym czasie zbliżającej się zmiany… 
Bo to był już 1988 r. czy 1987 r., już czuliśmy, że coś 
się wydarzy. Tak więc były te rozmowy, po 1989 r. 
one nabrały jeszcze większego wymiaru. Rozmowy 
z tymi, którzy byli w konspiracji, ale także z tym 
ZHP popeerelowskim, trudnym. Trochę mieliśmy 
mu to za złe, że zbyt życzliwie… Ale on rozmawiał, 
tłumaczył, stawiał warunki, wyzwania, wytyczał 
konieczne działania. Kiedy okazało się, że to jest 
nieskuteczne, trochę zmienił metodę działania, za-
czął się spotykać z drużynami, z harcerkami, har-
cerzami. Nie szczędził wysiłków. Nie szczędził wy-
siłków. Był wszędzie tam, gdzie wydawało się, że 
powinien być, tam, gdzie trzeba było przypomnieć 
o Polsce, przypomnieć o Katyniu i innych miejscach. 
Drugie zdjęcie, z Castel Gandolfo z Janem Pawłem II, 
z 1996 r., jest zrobione po zawierzeniu ZHR Matce 
Bożej na Jasnej Górze. Ale szczególnie utkwiło mi 
w pamięci jedno z licznych spotkań w roku 2004, 
kiedy z inicjatywy prezydenta miasta stołecznego 
Warszawy Lecha Kaczyńskiego obchodziliśmy po raz 
pierwszy niezwykle uroczyście 60-lecie powstania 
warszawskiego. Były wspaniałe obchody, otwarto 
też muzeum powstania. Jako przewodniczący ZHR 
kierowałem wtedy częścią tych obchodów. I wówczas 
ks. prał. Peszkowski na narodowym zlocie harcerzy 
zaproponował, aby harcerze zamiast „czuwaj” mó-
wili „czuwaj” i „szczęść Boże”. On zresztą z taką 
niesłychaną mocą przemawiał, mówił to wszystko 
i gestykulował: „czuwaj” i „szczęść Boże”. Ja to przy-
jąłem i do dziś tak do harcerzy mówię i piszę. Pewnie 
niektórzy się dziwią, że to „czuwaj” i „szczęść Boże” 
się pojawia, a ja zawsze, jak to piszę albo mówię, 
mam przed oczyma ks. prał. hm. Peszkowskiego, 
bardzo radosnego człowieka, który mówił do harce-
rzy tak: „Hej, młody człowieku, bądź fantastyczny! 
Bądź fantastyczny! Podejmuj wyzwania! Pamiętaj 
o Andrzeju Małkowskim! Bądź wspaniały! Bądź fan-
tastyczny!”. Taki był. Może też to był trochę taki styl 
jak ten z Orchard Lake, ze Stanów Zjednoczonych – 
taka radość, taka otwartość. Budował dobro, zawsze 
starał się budować w każdym dobro. Ja to nazywam: 
ekonomia pedagogiki. Starał się znaleźć choćby jakiś 
przyczółek, żeby to dobro rosło, żeby było budowane. 
Mówił o przeszłości, ale patrzył w przyszłość.

Bogu niech będą dzięki za wspaniałego człowieka, 
za ks. Zdzisława Peszkowskiego, prałata i harcmi-
strza, wielkiego patriotę. Dziękuję bardzo.
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mam w domu kilka zdjęć Stanisława Zająca, senatora 
VIII kadencji, z ks. Zdzisławem Peszkowskim. To są 
nasze pamiątki rodzinne i moim obowiązkiem, jak 
i wielu albo wszystkich nas senatorów, jest dawa-
nie świadectwa prawdzie nie tylko w słowach, ale 
i w czynach.

Bardzo dziękuję panu senatorowi Żarynowi, który 
uczy nas historii, w sposób szczególny, z taką energią 
i werwą. Ja bardzo serdecznie za to dziękuję. Bo nasza 
historia jest historią szczególną i warto, abyśmy ją 
przypominali. To pozwoli nam dzisiaj, w niełatwych 
czasach, godnie żyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Zdzisław… przepraszam, 
Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Przybyli Goście! Najbliżsi śp. 
ks. prał. Peszkowskiego! Wysoka Izbo!

Ponieważ zostaliśmy zaproszeni do podziele-
nia się wspomnieniami związanymi z osobą ks. 
prał. Peszkowskiego, ja też chciałbym króciutko 
wspomnieć o pewnym epizodzie, o spotkaniu 
z nim w szczególnym momencie dla historii Polski, 
mianowicie po tym, jak prezydent Jelcyn ogłosił 
przyznanie się do zbrodni popełnionej przez so-
wieckich przywódców, zbrodni w Katyniu. Był 
początek lat dziewięćdziesiątych, kiedy ks. prał. 
Peszkowski w towarzystwie ks. abpa Głódzia 
przybyli do Chicago, do prezesa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej Edwarda Moskala i wymieniali 
z nim swoje spostrzeżenia, uwagi dotyczące tego 
historycznego aktu, jakim było przyznanie się 
przez Rosję, ustami przywódcy, do tej zbrodni, 
o której cały świat wiedział, że popełnili ją przy-
wódcy sowieccy, a której Rosja cały czas usiłowała 
zaprzeczać. Pamiętam to ogromne wzruszenie, z ja-
kim ks. prał. Peszkowski opowiadał o tym wyda-
rzeniu. W pewnym momencie nawet zapytałem go: 
co ksiądz prałat czuje, jak ksiądz prałat przeżywa 
tę sytuację? A on powiedział mi jedną rzecz, którą 
zapamiętałem na całe życie: że czuje ogromną ulgę, 
dlatego że po tylu latach walki Polski na forum 
międzynarodowym, na różnego rodzaju spotka-
niach, konferencjach wreszcie doszło do tego, że 
spadkobiercy sprawców, zbrodniarzy sowieckich 
przyznali się do tego czynu, do winy. Powiedział, 
że nie odbiera tego w kategoriach jakiejś zemsty, 
rozliczenia, odbiera to jedynie w kategoriach reali-
zowania się prawdy i sprawiedliwości, i poszano-
wania pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za 
ojczyznę, którzy nie mieli żadnej szansy na jaką-

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Drodzy 
Goście i Rodzino!

Ja występuję nie tylko jako senator, ale i w imieniu 
Federacji Rodzin Katyńskich i pani Izabelli Sariusz-
Skąpskiej, która nie mogła tu dojechać, bo dosyć póź-
no otrzymała zaproszenie, żeby podziękować i złożyć 
hołd ks. Peszkowskiemu, również w imieniu mia-
sta Krakowa, którego jest honorowym obywatelem. 
Pani senator Ali Zając… Bardzo, bardzo dziękuję, 
Alu, za to. I Sanokowi… Na koniec chcę dodać, że 
jako członek Federacji Rodzin Katyńskich – moja 
mama była wdową katyńską – nieraz spotykaliśmy 
się z ks. Peszkowskim, który był właściwie naszym 
kapelanem. I przez te wszystkie lata miałem okazję 
uczyć się od niego. Jeszcze raz dziękuję, Alu, i dzię-
kuję Senatowi za podjęcie tej uchwały. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Zgłasza się pan senator Cichoń. Proszę bardzo.
(Senator Alicja Zając: Ja też prosiłam.)
Przepraszam, pani senator Zając była pierwsza, 

Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Szanowny Panie Marszałku! Drodzy Państwo 

Goście!
Dzisiejszy dzień przejdzie do historii Senatu jako 

wyjątkowy dzień w tym politycznym świecie. Rzadko 
się zdarza w Sejmie i Senacie, że przeżywamy wzru-
szające chwile, kiedy to z niejednego oka płynie łza. 
Dzięki wystąpieniom naszych kolegów, świadków 
życia ks. Peszkowskiego, zobaczyliśmy człowieka 
nadzwyczajnego – człowieka, który przeżył, aby 
dawać świadectwo prawdzie, prawdzie trudnej. To 
jego życie odcisnęło piętno również na tych z nas, 
z którymi miał bezpośredni kontakt, i na tych z nas, 
którym swoją postawą pokazywał, jak należy żyć.

23 sierpnia tego roku w Sanoku, w miejscu uro-
dzenia ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego, od-
były się piękne, wzruszające uroczystości z udziałem 
również obecnych tutaj naszych gości. W Sanoku jest 
hufiec, który nosi imię ks. Peszkowskiego, jest szko-
ła podstawowa, która nie tylko nosi jego imię, ale 
pielęgnuje tę pamięć i promieniuje tą swoją działal-
nością na całe Podkarpacie. W Jaśle, mieście, w któ-
rym mieszkam, mamy pomnik „Golgota Wschodu”, 
pomnik, którego inicjatorem był mój świętej pamięci 
mąż. Jest mi bardzo trudno, mimo że minęło 8 lat od 
jego śmierci, mówić o tych faktach, o tym związku 
z Katyniem i osobą ks. Peszkowskiego. Ja również 
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(senator Z. Cichoń) Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje, Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, Komisja Infrastruktury oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
na swoim posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r. 
jednogłośnie poparły projekt uchwały.

Uchwała dotyczy poprawek do Konwencji o pracy 
na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową 
Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 
2016 r. Sejm uchwalił ustawę na sześćdziesiątym 
ósmym posiedzeniu…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

i Panowie Senatorowie, proszę o zachowanie ciszy.)
…w dniu 13 września w oparciu o przedłożenie 

rządowe. Za uchwaleniem ustawy było 408 głosów, 
6 – przeciw, 1 poseł się wstrzymał od głosu.

Podstawowym założeniem umowy międzynaro-
dowej, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna, jest za-
gwarantowanie marynarzom pracującym na polskich 
statkach takich samych praw, jakie przysługują ma-
rynarzom zatrudnionym na statkach obcych bander.

Podpisana przez Polskę Konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na mo-
rzu z 2006 r. reguluje warunki zatrudniania maryna-
rzy i życia na statku.

Poprawki do konwencji, których ratyfikacji doty-
czy ustawa, zostały przyjęte w dniu 10 lutego 2016 r. 
przez Specjalny Trójstronny Komitet utworzony na 
podstawie art. XIII konwencji, a następnie zatwier-
dzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy 
w dniu 9 czerwca 2016 r. Poprawki wejdą w życie, 
jeżeli do 8 lipca 2018 r. sprzeciwu nie złoży więcej 
niż 40% państw stron konwencji, według stanu na 
dzień 8 czerwca 2016 r., posiadających nie mniej niż 
40% światowego tonażu floty.

Poprawki mają wyeliminować molestowanie i za-
straszanie na statku oraz umożliwić przedłużenie 
ważności morskiego certyfikatu pracy na kolejny 
okres nieprzekraczający 5 lat, jeżeli po zakończeniu 
inspekcji przeprowadzanej w celu jego odnowienia 
okaże się, że statek nadal spełnia wymogi prawa 
krajowego lub inne wymagania służące wykonaniu 
konwencji, a nowy certyfikat nie może zostać na-
tychmiast wydany i udostępniony na pokładzie tego 
statku.

Poprawki do konwencji o pracy na morzu z 2006 r. 
dotyczą kwestii określonych w art. 89 ust. 1 pktach 1 
i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wolno-
ści, praw i obowiązków obywatelskich oraz spraw 
uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja 
wymaga ustawy. Uzasadnia to tryb ratyfikacji umowy 

kolwiek obronę. Można powiedzieć, że potem przez 
całe swoje życie – podobnie jak wcześniej, przed 
tym historycznym momentem, kiedy to Jelcyn 
przyznał, że to Rosjanie popełnili tę zbrodnię – ks. 
Peszkowski realizował swoją misję, dając wszędzie 
świadectwo tego, co stało się tam, na tej okrutnej 
ziemi. Można by rzec, że realizował chyba jak nikt 
inny słowa pięknego utworu Herberta „Przesłanie 
Pana Cogito”, mianowicie: „ocalałeś nie po to aby 
żyć / masz mało czasu trzeba dać świadectwo”.

Można powiedzieć, że była to jego dewiza, któ-
rą realizował do końca życia. Cześć jego pamięci 
i jego ogromnym zasługom dla naszej ojczyzny! 
Jednocześnie był to człowiek ogromnej skromności 
i dobroci i o tym też warto pamiętać. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos? Nikt się nie zgłasza.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława 
Jastrzębiec-Peszkowskiego.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów, wszyscy byli za popar-

ciem projektu uchwały. (Głosowanie nr 2)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100. rocznicę urodzin księdza 
Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego.

Dziękuję wszystkim uczestniczącym w roz-
patrywaniu tego punktu porządku obrad Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję zaproszonym 
gościom.

Minuta przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., 
przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy 
w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 946, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 946 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
panią senator Alicję Zając, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.
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(senator sprawozdawca A. Zając) Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu przewodni-
czącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana 
Witolda Kołodziejskiego…

(Głos z sali: Już, już idzie od marszałka.)
Proszę przewodniczącego Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pana Witolda Kołodziejskiego, 
którego jeszcze raz witam, o zabranie głosu i przed-
stawienie sprawozdania.

(Głos z sali: Już jest.)

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowni Państwo!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma do końca 

marca ustawowy termin na przedstawienie Sejmowi 
i Senatowi oraz prezydentowi, a także prezesowi 
Rady Ministrów, sprawozdania ze swojej rocznej 
działalności za rok poprzedzający. To sprawozdanie 
jest połączone z „Informacją o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji” – o tym mówi art. 12 
ustawy o radiofonii i telewizji.

Miniony 2017 r. był pierwszym pełnym okresem 
sprawozdawczym dla obecnej kadencji Krajowej 
Rady. Przypominam, że ta kadencja 5-osobowego 
składu rozpoczęła się 12 września 2016 r. Ten skład zo-
stał ukształtowany przez Sejm, Senat oraz prezydenta. 
Przedstawię, przypomnę jeszcze raz skład Krajowej 
Rady. Są tu z nami wszyscy członkowie Krajowej 
Rady: Teresa Bochwic, Elżbieta Więcławska-Sauk, 
Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski, Witold 
Kołodziejski. Dzisiaj jesteśmy tutaj w pełnym skła-
dzie i jesteśmy do państwa dyspozycji.

Proszę państwa, to sprawozdanie zwiera informa-
cje dotyczące realizowania różnych zadań przypisa-
nych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w tym 
zadań związanych z prowadzeniem postępowań 
koncesyjnych, sprawowaniem kontroli działalności 
nadawców, ustalaniem wysokości i podziałem opłat 
abonamentowych, ustalaniem wysokości opłat konce-
syjnych, organizowaniem współpracy międzynarodo-
wej, wydawaniem wykonawczych aktów prawnych, 
opiniowaniem aktów prawnych i umów międzynaro-
dowych oraz organizowaniem badań treści i odbioru 
usług medialnych. Tu podkreślam, że organizowanie 
nowych badań treści radiowych i telewizyjnych, czy-
li chodzi o badania telemetryczne, jest to zadanie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które tak na-
prawdę Krajowa Rada dopiero w tym roku zaczęła 
wykonywać.

Proszę państwa, do sprawozdania dołączona jest 
informacja. Ten dokument szczególnie polecam, bo 
przedstawia on najważniejsze zmiany, jakie zachodzą 
obecnie na rynku radiowo-telewizyjnym. Te zmiany 

– ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, 
ratyfikację przez prezydenta.

Komisja wnosi o to, aby Wysoka Izba przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza. 

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej, minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej oraz minister spraw 
zagranicznych.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić to 
stanowisko?

Jest z nami pan minister Stanisław Szwed.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie 
ma potrzeby.)

Pan minister nie zabiera głosu. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

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.

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia 
punktu dziesiątego oraz punktu jedenaste-
go porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz 
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii 
i telewizji w 2017 roku; informacja o działalności 
Rady Mediów Narodowych w 2017 r. 

Tekst sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji zawarty jest w druku nr 779, a informa-
cja Rady Mediów Narodowych – w druku nr 774. 
Sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie tych dokumentów są zawarte w drukach 
nr 779 S i 774 S.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) trzeba by inaczej spojrzeć na procesy koncentracyjne 
opisane w ustawach, czy to w ustawie o ochronie 
konkurencji, czy w ustawie o radiofonii i telewizji, 
tak żeby zobaczyć tę krzyżową koncentrację.

Proszę państwa, Krajowa Rada to również radio, 
radiofonia. Rozwijamy proces, który kilka lat temu 
zapoczątkowało Polskie Radio, czyli wprowadzanie 
naziemnej radiofonii cyfrowej w systemie DAB+. 
My kontynuujemy ten proces, ale odchodzimy od 
czegoś, co dla obecnych nadawców było tematem 
kontrowersyjnym, czyli od określenia daty switch off. 
Tylko w niektórych krajach europejskich zdecydowa-
no się już na wyłączenie radia analogowego, choćby 
w Norwegii czy Szwajcarii, ale w większości kra-
jów system DAB rozwija się równolegle z systemem 
analogowym. Jest on efektywniejszy, sprawniejszy, 
tańszy, więc tworzy nową jakość w eterze. Nadawcy 
radiowi zaś tak naprawdę cały czas borykają się z in-
nym problemem – z największą ich zdaniem konku-
rencją, jaka jest na tym rynku, czyli ze streamingiem 
internetowym. Tak więc jeżeli mówimy o konkurencji 
między radiem cyfrowym a analogowym, to moim 
zdaniem takiej konkurencji nie ma. Rzeczywiście jest 
za to konkurencja – i my będziemy bacznie obserwo-
wać procesy, które zachodzą w mediach – między 
radiem liniowym a serwisami internetowymi, takimi 
jak podcasty czy też liniowe streamy internetowe, jak 
chociażby Spotify. Podobnie coraz istotniejszą rolę na 
rynku telewizyjnym – co widać w naszym sprawoz-
daniu – odgrywają serwisy VOD, na żądanie, takie 
jak Netflix czy HBO GO, czy inne tego typu usługi.

Proszę państwa – to już dodam na marginesie – 
z naszych danych za 2017 r. nie wynika, żeby nastą-
pił spadek oglądalności treści telewizyjnych. Wręcz 
przeciwnie, konsumujemy coraz więcej tych treści, 
ale źródła są coraz bardziej zdywersyfikowane. Tak że 
dzisiaj już nie mówimy o tym, ile osób zasiada przed 
telewizorami, tylko o tym, ile osób odbiera dane treści, 
a można to robić właśnie przed telewizorem, ale też co-
raz częściej na ekranach smartfonów czy komputerów.

Jeśli chodzi o radiofonię DAB, to przygotowa-
liśmy szeroką ofertę lokalnych multipleksów typu 
DAB. Pierwsze z nich będziemy uruchamiać już 
w tym roku, a więc otwieramy rynek radia cyfrowego 
dla nadawców komercyjnych. Oczywiście cały czas 
trwają na ten temat dyskusje. Utworzyliśmy system 
zachęt, wprowadziliśmy bardzo duże zniżki w opła-
tach koncesyjnych, ważne przynajmniej w pierw-
szych latach nadawania radia cyfrowego. Chodzi 
o to, aby rynek odbiorników radiowych nasycał się 
odbiornikami, które umożliwiają również odbiór radia 
cyfrowego, żeby nie było sytuacji, jaka obecnie ma 
miejsce w Polsce jako w jednym z niewielu krajów, że 
wszyscy dystrybutorzy samochodowi nie zapewniają 
w standardzie radia cyfrowego. U naszych sąsiadów 
dzieje się to już od dawna.

wywoływane są cały czas presją technologiczną, czyli 
rozwojem nowych usług, przede wszystkim w sieci, 
przede wszystkim w internecie, co ma również bardzo 
duże odzwierciedlenie na rynku radiowo-telewizyj-
nym – widzimy dużą koncentrację zarówno wśród 
nadawców, jak i wśród operatorów. Byliśmy świad-
kami dużych transakcji, dużych przejęć – najpierw 
amerykańska grupa Scripps kupiła TVN, teraz z kolei 
byliśmy świadkami dużej koncentracji, gdyż inny 
amerykański koncern medialny, Discovery, zakupił 
z kolei całą grupę Scripps. Tu najważniejsza, naj-
większa w skali Europy transakcja dotyczyła właśnie 
Polski, ponieważ tu zaważył udział TVN w pakiecie 
Scripps. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Discovery 
najbardziej kapitałowo zaangażowane jest, jeśli cho-
dzi o rynek europejski, właśnie w Polsce.

Tego typu transakcjom towarzyszyły liczne wąt-
pliwości, które trzeba było rozwiązać. I to nie pol-
ski UOKiK się tym zajmował, gdyż to na poziomie 
Komisji Europejskiej badana była koncentracja me-
dialna. Komisja stosowne oświadczenie i wskazówki 
przedstawiła w swojej opinii przy okazji wyraże-
nia zgody na zakup przez Discovery grupy Scripps, 
o czym również wspominamy.

Proszę państwa, inne zadanie Krajowej Rady to 
ochrona pluralizmu w mediach. W 2017 r. Krajowa 
Rada największe zagrożenie dla pluralizmu widziała 
właśnie w procesach koncentracyjnych. Jak wiadomo, 
pluralizm to różnorodność, a kiedy wszystko jest w 1 
czy w 2, czy w 3 dużych grupach, to o tę różnorod-
ność jest już trudno.

Myśmy posiłkowali się… Pracowaliśmy rów-
nież nad stanowiskiem Komitetu Ministrów Rady 
Europy, było to zalecenie na temat pluralizmu mediów 
i przejrzystości własności mediów. Krajowa Rada 
uczestniczyła przede wszystkim w tworzeniu tego 
stanowiska i my to stanowisko traktujemy również 
jako kierunkowe w podejmowaniu różnego rodzaju 
decyzji dotyczących koncentracji. Ta koncentracja nie 
następuje tylko i wyłącznie na poziomie związanym 
z kupowaniem jednej spółki medialnej przez drugą, 
czyli na tym takim horyzontalnym poziomie. Mamy 
tu do czynienia również z koncentracją krzyżową, 
a więc spółki czy firmy, które są operatorami telewizji 
płatnej, kupują kanały telewizyjne, albo na odwrót, 
czy też przedsiębiorcy telekomunikacyjni coraz moc-
niej wchodzą na rynek mediów elektronicznych. Po 
prostu te wszystkie rynki zaczynają się przenikać tak 
bardzo, ta konwergencja jest w tej chwili już tak moc-
na, że dzisiaj ciężko rozgraniczyć, kto jest nadawcą, 
kto jest operatorem telekomunikacyjnym, kto operuje 
w internecie, a kto oferuje klasyczne liniowe treści ra-
diowe czy telewizyjne. Każda duża grupa robi po tro-
chu wszystkie te rzeczy. Dlatego też naszym zdaniem 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, dziękuję.
Rozpocznę od uwagi, że ja nie rozumiem nawet 

słów wypowiedzianych po polsku, zwłaszcza że 
w sprawozdaniu pan przewodniczący powiedział, że 
były skargi, ale on tak dokładnie nie wie, czy staty-
styka jest prawdziwa, czy nieprawdziwa.

Pierwsze pytanie. Panie Przewodniczący, czy ba-
dacie, oprócz skarg, niezadowolenie z emisji telewizji 
publicznej, które sprowadza się do bojkotu prawie że 
na poziomie bojkotu telewizji komunistycznej? Ja by-
łem jej odbiorcą, ale również bojkotującym. Czy pro-
wadzicie badania ankietowe w tym zakresie? Mogę 
panu powiedzieć, mogę dodać, że przynajmniej 80 
osób z mojego województwa wyraziło niezadowo-
lenie z faktu, że uczęszczam do telewizji publicznej. 
I ja tych głosów wysłuchałem.

Drugie pytanie, istotniejsze. To jest, Panie 
Przewodniczący, sprawa finansowa, o której pan nie 
wspomniał po polsku, choć mógłby pan o niej powie-
dzieć nawet w języku angielskim. Zrozumiałbym. Jak 
to jest z tymi finansami? Chciałbym się dowiedzieć, 
ilu abonentów aktualnie płaci. Jaki jest poziom moż-
liwych wpłat? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie. 
Kiedy będzie ustawowo rozwiązany problem finan-
sowania telewizji?

Trzecie pytanie. Jak długo będzie ta telewizja 
utrzymywana z budżetu, czyli praktycznie nie wia-
domo przez kogo? Jakie jest w ogóle zadłużenie te-
lewizji? Pytam też o papiery wartościowe. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Ponieważ widzę, że jeszcze tylko 1 senator, pan 

senator Sławomir Rybicki, zgłosił się do zadania py-
tania, to poproszę go o zabranie głosu. Potem pan 
przewodniczący będzie odpowiadał łącznie.

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać pana 

o pana plan, aby wystartować do sejmiku samorządo-
wego województwa mazowieckiego z list partyjnych 
Prawa i Sprawiedliwości. Jak, według pana, można 
to pogodzić z tak wyczerpującą, wydawałoby się, 
i obciążającą czasowo pracą, jaką jest praca przewod-
niczącego organu konstytucyjnego? Jak pan znajduje 
w tej chwili i będzie znajdować w przyszłości czas? 
Pytam o to, bo przecież pełnienie funkcji radnego 
sejmiku to nie jest tylko udział w sesjach. To są też 

Proszę państwa, powiem o udziale w pracach 
legislacyjnych. Niedawno na tej sali mówiliśmy 
o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, o im-
plementacji komunikatu nadawczego Komisji 
Europejskiej, tzw. karty powinności. Ten proces 
trwał długo, były prowadzone żmudne negocjacje 
z Komisją Europejską. Udało się wszystko ustalić. 
Nowelizacja uregulowała zasady rozliczania pienię-
dzy publicznych, które są kierowane za pośrednic-
twem Krajowej Rady na rzecz realizacji misji przez 
spółki mediów publicznych.

Proszę państwa, szczegółowo odniósłbym się do 
pytań. Oczywiście jest kwestia skarg, które wpływają 
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W zeszłym 
roku było 940 skarg – 140 skarg dotyczyło audycji 
informacyjnych, 398 skarg dotyczyło audycji publi-
cystycznych itd., itd. Myślę, że statystyka nie oddaje 
charakteru pracy, z którą mamy na co dzień do czy-
nienia. Jeżeli będą jakieś konkretne pytania, to na 
nie odpowiem.

Szanowni Państwo, jeszcze jedna inicjatywa, którą 
rozpoczęła Krajowa Rada, a mianowicie Okrągły Stół 
Medialny. Po raz pierwszy zgromadziliśmy reprezen-
tatywne środowisko nadawców. Do tej pory takiej 
reprezentacji nie było. W ramach spotkań okrągłe-
go stołu mamy okazję zebrać wszystkich najwięk-
szych nadawców telewizyjnych – na razie dotyczyło 
to głównie telewizyjnych – i rozmawiać na palące 
tematy.

Pierwszy temat to były kwestie etyczne, to była 
sprawa tego, czy dałoby się wypracować jakąś wspól-
na kartę etyczną mediów. Inne tematy dotyczyły np. 
obecności nadawców w internecie, zasady „must 
carry, must offer”, reklam suplementów diety itd., 
itd. Wiele z tych rozmów, mam nadzieję, zaowocuje 
w przyszłości wypracowaniem narzędzi samoregula-
cyjnych i niepotrzebne będą twarde regulacje ustawo-
we. Środowisko dojrzało do tego, żeby ustalić pewne 
zasady, nałożyć na siebie pewne ograniczenia i pil-
nować ich przestrzegania. Jest to bardziej elastyczne, 
skuteczniejsze i przyjazne rozwiązanie.

Dziękuję bardzo. To wszystko, jeśli chodzi o spra-
wozdanie. Jestem do dyspozycji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Proszę przez chwilę pozostać, bo być może będą 

jakieś pytania. Mam nadzieję, że mimo tego, że było 
w tym sprawozdaniu wiele wyrazów obcych, niepo-
chodzących z języka polskiego, państwo senatorowie 
wszystko zrozumieli i będą zadawać pytania.

Zgłosił się z pytaniem pan senator Jan Rulewski.
Proszę bardzo.
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(senator S. Rybicki) informacyjnych czy publicystycznych Superstacji. 
Tak więc statystyki w mojej wypowiedzi trzeba by 
traktować… One nie mówią nam o istocie problemu. 
Być może niesłusznie zbagatelizowałem te liczby. 
Liczby oczywiście są podane w sprawozdaniu. Są 
one szczegółowo opisane i można się w nie zagłębić.

Jeśli chodzi o badania niezadowolenia z TVP – ta-
kie było sformułowanie w pytaniu pana senatora – to 
powiem, że my nie badamy niezadowolenia ani w sto-
sunku do TVP, ani w stosunku do innych nadawców, 
Polsatu czy TVN. My pilnujemy przestrzegania prawa 
i ustawy, a także wykonywania zobowiązań konce-
syjnych przez wszystkich nadawców. Dodatkowo 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest oddzielona 
od procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru władz 
mediów publicznych, to, co wcześniej było w kom-
petencji Krajowej Rady, dzisiaj ma Rada Mediów 
Narodowych. My zajmujemy się tylko kwestiami wy-
konywania obowiązków ustawowych i zapewniania 
finansowania, a tu, jak wiadomo, jest problem, bo 
obecna ustawa abonamentowa nie działa.

Na pytanie, ile procent płaci…
(Głos z sali: Ile osób?)
Ja bym powiedział tak. Jakbym powiedział, że to 

jest 10%, to nie byłaby odpowiedź… To znaczy, zbyt 
łatwo jest uogólnić tego typu odpowiedź, bo to jest 
10%, ale pamiętajmy, że zarejestrowanych jest 48%, 
a duża część tych zarejestrowanych jest zwolniona 
itd., itd. Czyli te straty, o których mówimy, dotyka-
ją, jak myślę, tak naprawdę ok. 20% społeczeństwa, 
tych, którzy rzeczywiście powinni płacić. A dlaczego 
tylko 48% jest zarejestrowanych? Bo jest… O, pan 
senator zapytał… Już mam, pani dyrektor mi powie-
działa. Ile osób, ile gospodarstw? 1 milion 358 tysięcy 
284 gospodarstwa – tylu regularnie płaci abonament. 
I to jest stan na 31 sierpnia. Oczywiście ustawa abo-
namentowa wymaga zmiany, zresztą pan minister 
Czabański, który jest dzisiaj obecny, też może na ten 
temat sporo powiedzieć, bo sam przygotował jeden 
albo dwa projekty. W tym roku media publiczne do-
stały dodatkowo pieniądze z tzw. rekompensaty, tzn. 
te zwolnienia, które w związku z pewnymi grupami 
były wprowadzone do ustawy abonamentowej, zo-
stały zrekompensowane z budżetu państwa. Myślę, 
że jest to mechanizm jak najbardziej sprawiedliwy, 
tak powinno być, to znaczy, jeżeli państwo zwalnia 
jakąś grupę obywateli ze zobowiązań finansowych, to 
powinno te zobowiązania zrekompensować w formie 
rekompensaty budżetowej. W tej sprawie ja wielokrot-
nie występowałem jako przewodniczący Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, również w poprzednich 
kadencjach, występował też mój następca, czyli pan 
przewodniczący Dworak. Cieszę się, że w roku bieżą-
cym, a tak naprawdę pod koniec roku 2017, w grudniu 
roku 2017, 960 milionów zł trafiło do spółek mediów 
publicznych. Te pieniądze nie trafiły tam w całości, 

obowiązki wobec wyborców, interesowanie się pro-
blematyką, która dotyczy działalności radnego.

Inny aspekt tej sprawy. Jak chce pan to pogodzić 
ze stawianym przez konstytucję i ustawę o Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji wymogiem stania na 
straży wolności słowa, prawa do informacji oraz in-
teresu publicznego w radiofonii i telewizji? Jest też 
zapis o tym, że Krajowa Rada jest instytucją nieza-
leżną i powinna być instytucją niezależną od partii 
politycznych. Ja znam wyrok sądu administracyjnego, 
który wydał opinię w podobnej sprawie. W oczy-
wisty sposób widać, że może nastąpić i następuje 
tu konflikt interesów politycznych. Sam fakt, że nie 
jest pan członkiem partii, nie czyni… Działalność 
osoby, która startuje z listy partyjnej… Pojawia się 
tu zagrożenie o charakterze ewidentnego konfliktu 
interesów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ponieważ nie ma więcej pytań…
(Senator Jan Rulewski: Jest jeszcze.)
Jest jeszcze jakieś pytanie. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie 

Marszałku. To nie pana wina, że pan nie dojrzał.)
Ponieważ pan senator zadawał już wcześniej py-

tania…
(Senator Jan Rulewski: Tak, bo nie zmieściłem 

się w minucie.)
…to może w tej chwili poprosimy pana przewodni-

czącego o odpowiedź, a potem będzie następna seria 
pytań.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Dobrze.
Szanowni Państwo, ja za chwileczkę muszę… 

Poprosiłem o dokładne dane, jeśli chodzi o ściągal-
ność abonamentu.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o skargi wpływa-
jące do Krajowej Rady, to są to skargi… Ja powie-
działem, że statystyki nic tu nie mówią, dlatego że 
tak naprawdę trzeba by opowiedzieć, jakiego rodzaju 
i na jakie audycje są to skargi. Panie Senatorze, ja nie 
powiedziałem, że to są skargi będące wyrazem nie-
zadowolenia z działań telewizji publicznej. Te skargi 
dotyczą wszystkich nadawców. One dotyczą zarówno 
telewizji publicznej, jak i nadawców komercyjnych. 
Jeśli chodzi o skargi na programy informacyjne, to 
siłą rzeczy najwięcej jest kierowanych w stosunku 
do programów TVP Info i TVN24, chociaż nie tyl-
ko, bo wpływały też skargi dotyczące programów 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) działalności, dla komfortu pracy w Krajowej Radzie 
powinna być odsunięta, chodzi przynajmniej o bez-
pośredni kontakt, i tak jest dzisiaj, mówię o Radzie 
Mediów Narodowych.

Proszę państwa, jeśli chodzi o inne kwestie fi-
nansowe, to podam, że ten abonament jest liczony na 
poziomie 635 milionów zł i na ten rok szacowany jest 
na podobnym poziomie, a media publiczne dostały 
jeszcze z rekompensaty te 950 milionów zł, z tym 
że w roku 2017 była to tylko część tej kwoty, która 
sumowała się do kwoty 1 miliarda 4 milionów zł.

(Senator Jan Rulewski: Do jakiej kwoty?)
Miliard… 1,4…
(Senator Jan Rulewski: Miliarda?)
1 miliard i 4 miliony zł, sumowało się to do kwoty 

1 miliarda zł. To jest poziom, który w zeszłym roku 
był poziomem finansowania publicznego z abonamen-
tu w całości. My szacujemy, że ten abonament przy… 
Są też szacunki, na podstawie których projektujemy 
np. ustawy abonamentowe. Tak że szacujemy, że me-
dia publiczne w Polsce powinny być finansowane na 
poziomie 3–3,5 miliarda zł.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie właściwie w tym ciągu. 
Moje pytanie jest takie: jakie jest faktyczne zadłu-

żenie naszych mediów publicznych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać o de-

cyzję Krajowej Rady, która nałożyła na TVN karę 
w wysokości 1,5 miliona zł za sposób, w jaki TVN 
relacjonował kryzys sejmowy, związany, jak pamię-
tamy, z wydarzeniami w grudniu 2016 r. Ta kara 
została orzeczona przez Krajową Radę na podsta-
wie ekspertyzy wybitnego eksperta, jak czytaliśmy 
w komunikatach. 

Chciałbym zapytać pana przewodniczącego, na 
podstawie jakiej ekspertyzy i kto dla Krajowej Rady 
wykonał tę ekspertyzę, która była podstawą decy-
zji Krajowej Rady. Chodzi o to, kim była ta osoba, 
gdzie pracuje, jakie ma kompetencje. Znamy sytuację 
polityczną wokół tej decyzji, wiemy o krytyce śro-
dowisk, w tym również krytyce zewnętrznej, m.in. 
Departament Stanu USA wypowiedział się w tej 

część była przekazana jeszcze w 2017 r., część została 
przekazana w 2018 r. Szacujemy, że koszt zniżek, któ-
re są przyznawane co roku i przysługują abonentom, 
to jest właśnie ok. 950 milionów zł. I to robimy na 
podstawie bardzo szczegółowych danych pochodzą-
cych od Poczty Polskiej, jeśli chodzi o zarejestrowane 
gospodarstwa domowe, ale do wyliczenia tego po-
ziomu zniżek korzystamy przede wszystkim z bazy 
danych GUS i ZUS.

Proszę państwa, jeśli chodzi o to, jak pogodzić 
obowiązki radnego i czy nie ma tutaj konfliktu intere-
sów… Proszę państwa, ja od 2002 r. jestem czynnym 
samorządowcem. Przez ten czas byłem albo radnym 
rady Warszawy, albo kolejną kadencję byłem radnym 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym cza-
sie byłem wybierany do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji i taka dyskusja była toczona przed głoso-
waniem. W pierwszej kadencji byłem wybierany m.in. 
przez Senat, więc ta dyskusja była prowadzona i se-
natorowie, a później posłowie, mieli tego pełną świa-
domość, bo nikt tego nie ukrywał i rozmawialiśmy 
o tym na posiedzeniach. To są 2 różne rzeczy, 2 różne 
działalności. To oczywiście wymaga zaangażowania, 
ale praca radnego nie jest pracą zawodową, tylko jest 
pracą społeczną, więc jest tak skonstruowana i tak 
są zaplanowane posiedzenia, sesje czy posiedzenia 
komisji, żeby można to było robić poza obowiązkami 
zawodowymi, i wszyscy radni tak działają. Przecież 
dieta nie jest wynagrodzeniem radnego, ona jest re-
kompensatą za ponoszone koszty normalnej działal-
ności. Tak więc nie ma zawodowych radnych, tak jak 
to jest w Sejmie, z tym to się wiąże. Oczywiście nie 
należę do partii politycznej, bo właśnie to jest w kon-
stytucji zapisane, ale to nie odbiera biernego prawa 
wyborczego i nie zakazuje działalności publicznej, no 
a to jest taka działalność i ta działalność jest jakby na 
stałe wpisana w mój życiorys, czego przecież nigdy 
nie ukrywałem. Mało tego, nigdy nie było sytuacji, 
w której ktoś by zrobił z tego zarzut, nie było sytuacji, 
aby przy konkretnej sprawie pojawiło się podejrzenie, 
że może być jakiś wpływ wzajemny dużej polityki 
na sprawy lokalne.

Ja nie przypominam sobie również w sejmiku, 
a jestem, powtarzam, już 8 lat w samym sejmiku, 
głosowania, które dotyczyłoby kwestii mogących tak 
naprawdę nasunąć choćby podejrzenie o konflikt in-
teresów między działalnością zawodową w Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji i w sejmiku wojewódz-
kim. Tym bardziej że dzisiejsza Krajowa Rada jest 
pozbawiona tej tak naprawdę największej presji 
politycznej, która była wywierana na to gremium, 
czyli presji związanej z wyborem zarządów mediów 
publicznych. Ja wielokrotnie, również tutaj, mówi-
łem o tym, że to jest funkcja, która tak naprawdę dla 
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(senator S. Rybicki) co w ustawie o radiofonii i telewizji, w art. 18, jest 
wprost opisane jako moment, w którym regulator 
powinien reagować. To jest podstawa do nałożenia 
kary, z tym się to wiązało. A więc nie stało się tak dla-
tego, że reporterzy TVN zaangażowali się gdzieś po 
jednej stronie w dyskusję polityczną, ale dlatego, że 
kiedy na ulicy przed Sejmem zaczęły się robić prze-
pychanki, kiedy blokowano samochody, kiedy było 
wiele sytuacji naprawdę niebezpiecznych, to nadawca 
telewizyjny – a on, jak się wydawało, z naszych analiz 
to wynikało, powinien wręcz starać się zapanować 
nad sytuacją i pokazać rozwiązania, które pomogłyby 
uniknąć sytuacji niebezpiecznych – też dał się wtedy 
ponieść emocjom i jeszcze te nastroje wzmagał, co 
było niebezpieczne. Kara w wysokości 1,5 miliona 
była 1% możliwej do nałożenia kary, a więc z naszej 
strony nie było to wcale, jak tak na to się patrzy, kwo-
tą wygórowaną. Ale rzeczywiście kwestie, które są 
delikatnej natury i szczególnie wrażliwe, ponieważ 
dotyczą kwestii związanych z wolnością czy z ograni-
czeniem wolności słowa… Uznałem, że forum najlep-
szym do tego, żeby tego typu problemy rozwiązywać, 
jest forum okrągłego stołu, a nie sali sądowej. No, bo 
wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tego typu decyzje 
są zaskarżane do sądu i tak naprawdę sądy rozstrzy-
gają, kto miał rację: regulator, czy nadawca. Tak że 
dla mnie ważniejszy jest skutek, a nie procesowanie 
się o kwotę kary czy odszkodowań.

Decyzja, o której tu mowa, nie była wydana tylko 
i wyłącznie na podstawie raportu pani Hanny Karp, 
tylko po analizie… Zleciliśmy pani Karp analizę po-
równawczą tak naprawdę 3 głównych pasm informa-
cyjnych, czyli TVP Info, TVN24 i Polsat News, plus 
dzienników informacyjnych głównych anten. Ale to 
była jedynie pomoc przy wspomnianej decyzji. Ja nie 
ukrywam, że to nie była dla Krajowej Rady łatwa de-
cyzja. Sam fakt, że dopiero po roku, czyli w grudniu, 
czyli rok po wydarzeniach, których dotyczyła kara, 
taka uchwała została podjęta, no, świadczy o tym, 
że to była decyzja trudna. Ja jestem zadowolony 
z takiego obrotu rzeczy, że udało nam się jeszcze na 
drodze administracyjnej, a więc przed drogą sądo-
wą, sprawę załagodzić. No, to dało początek właśnie 
tej inicjatywie okrągłego stołu, gdzie, jak mówię… 
Wiele kolejnych kwestii jest na tej płaszczyźnie roz-
wiązywanych. Ale oczywiście kwestie karty, kwe-
stie etyczne są trudne, jeżeli chodzi o porozumienie, 
dlatego że rynek medialny, szczególnie telewizyjny, 
jest na tyle konkurencyjny, że ta konkurencja coraz 
bardziej przekłada się na wyrazistą odmienność od 
innych nadawców. Co wpływa również m.in. na to, że 
poziom debaty publicznej jest tak ostry i że media nie 
przyczyniają się do łagodzenia tego sporu. Dziękuję 
bardzo…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jeszcze było 
pytanie o ekspertyzę.)

sprawie. A więc to jest ważna sprawa, jeżeli chodzi 
o sposób działania Krajowej Rady. Chodzi o to, na 
jakiej podstawie takie decyzje się wydaje i dlaczego 
z tej decyzji Krajowa Rada się wycofała, jakie były 
powody.

I w tym kontekście chciałbym zadać dodatkowe 
pytanie o interpretację pana wypowiedzi po ogło-
szeniu decyzji o uchyleniu tej kary. Pan przewod-
niczący powiedział mniej więcej tak, że media na 
pewno nie stoją na wysokości zadania, jeżeli chodzi 
o łagodzenie sporów politycznych. Czy to się odnosiło 
do TVN i sposobu przekazywania informacji oraz 
relacjonowania wydarzeń przez TVN, czy też inne 
media, w tym media publiczne, nie stoją na wysokości 
zadania, jeżeli chodzi o łagodzenie sporów politycz-
nych? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego? 

Nie ma.
Panie Przewodniczący, proszę o odpowiedź.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Panie Senatorze, to się odnosiło do sytuacji TVN, 

bo tłumaczyłem jakby podstawę nałożenia kary, ale 
mogę powiedzieć dzisiaj, że to się odnosi do wszyst-
kich mediów, więc…

(Senator Sławomir Rybicki: Publicznych również?)
Uważam, że tak, nie stoją na wysokości zadania, 

jeśli chodzi o łagodzenie debaty publicznej.
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, 

chciałbym jeszcze tylko odpowiedź na pierwszą część 
pytania, o to, kto był ekspertem Krajowej Rady…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: O to już pan 
senator pytał, a pan przewodniczący odpowie.)

Już odpowiadam. A więc, proszę państwa, jeśli 
chodzi o karę dla TVN, to ja to wyjaśniałem, nato-
miast to nigdy nie mogło dostatecznie silnie się prze-
bić do szerokiej publicznej dyskusji. Mianowicie to 
nie była kara za to, że ta czy inna stacja sprzyja jakiejś 
partii politycznej czy sprzyja opozycji albo jakiejś 
grupie społecznej. Według badań, które robiliśmy, 
to te sympatie bardzo różnie u różnych nadawców 
się lokowały; przecież każdy nadawca może, jeśli 
tylko chce, być stronniczy i sprzyjać jakiejś konkret-
nej grupie politycznej. Nie, tam chodziło o sytuację, 
która rzeczywiście była już groźna. Pamiętamy, że 
były protesty uliczne grożące rozruchami i napraw-
dę było kilka momentów bardzo niebezpiecznych, 
a więc momentów zagrażających życiu lub zdrowiu, 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:

W tej konkretnej sytuacji na to szczegółowe py-
tanie nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. 
Tak naprawdę musielibyśmy zobaczyć w biurze, czy 
i jak tego typu skargę badaliśmy, jeżeli była złożona.

Jeśli chodzi tylko o statystyki, to w sprawozda-
niu są dokładne dane liczbowe, ile skarg dotyczyło 
jakiej telewizji, więc to też można porównać. Jeśli 
chodzi o tego typu audycje, proszę państwa, to 
oczywiście jest z tym problem. Problem jest zarów-
no w stosunku do nadawcy publicznego… Mieliśmy 
skargi i reagowaliśmy na „Szopkę noworoczną” 
w TVP, ale również mieliśmy dużo skarg i reago-
waliśmy na audycję „Pożar w burdelu” w TVN. 
Dlatego wymieniam te 2 audycje, ponieważ obie 
były audycjami satyrycznymi. Tak? I są skargi na 
„Szkło kontaktowe”, i tak samo na program saty-
ryczny na antenie TVP Info. No, staramy się sto-
sować i stosujemy jedną miarę do wszystkich. To 
nie zawsze musi oznaczać, że nakładamy jakąś karę 
na nadawcę, ale zawsze reagujemy. I np. w wyniku 
kilku naszych reakcji… Zwróciliśmy nadawcy uwa-
gę, poprosiliśmy go czy upomnieliśmy, a nadawca 
w efekcie zareagował i np. zdjął dany program, 
daną audycję ze strony internetowej – to się tyczyło 
zarówno audycji „Czarno na białym” w TVN24, 
jak i audycji w TVP Info dotyczącej zniesławia-
nia dziennikarzy Gazety Wyborczej. Krótko mó-
wiąc: i w jednej, i w drugiej sytuacji staramy się 
być na bieżąco. Jeżeli widzimy jakieś naruszenie 
prawa czy widzimy jakąś niepożądaną sytuację, 
naszym celem jest przede wszystkim współpraca 
z nadawcą, a nie stosowanie tych najbardziej rady-
kalnych środków, jakimi jest nakładanie kary czy 
wszczynanie postępowania o cofnięcie koncesji. 
W związku z tym w wielu sytuacjach udaje się tak 
zrobić. Tak jak mówię, TVN swoje programy, do 
których mieliśmy zastrzeżenia, z internetu zdjął, 
telewizja publiczna uczyniła to samo, więc tego 
typu działalność też jest skuteczna. Uważam, że 
Krajowa Rada w swoich decyzjach pokazuje, że 
ma takie samo podejście w stosunku do wszystkich 
nadawców.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Bobko również ma jeszcze pytanie.
Proszę bardzo.

To ja już odpowiedziałem. To była ekspertyza… 
Pan senator zapewne pytał o ekspertyzę pani Hanny 
Karp, tak?

(Senator Sławomir Rybicki: Tak)
No, to ona była, ale to była ekspertyza porównaw-

cza 3 programów. I była jakby uzupełniająca w sto-
sunku do naszych prac. Myśmy zamawiali również 
analizy prawne i… To nie były jedyne materiały, 
z których korzystaliśmy. Zresztą one wszystkie są 
dostępne na naszej stronie internetowej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Po raz trzeci chce zadać pytanie pan senator 
Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuje Panie Marszałku.
Po raz trzeci, ale dlatego, że nie otrzymałem od-

powiedzi na to ostatnie pytanie, o deficyt i instru-
menty bilansowania. Jak rozumiem, mam sobie sam 
obliczyć.

A pytanie jest… Podzielam pańską uwagę, że 
w przypadku tych 820 różnych skarg trudno się ro-
zeznać, na kogo bądź na co one są, czego dotyczą. 
Ale z całą pewnością wpłynęła może nie skarga, ale 
apel do państwa podpisany przez przynajmniej kil-
kaset osób i dotyczący jednej z audycji, której głów-
nym aktorem czy też głównym uczestnikiem jest pan 
Cejrowski. Ta skarga miała naturę uniwersalną, bo 
dotyczyła zarzutów o ksenofobiczne wypowiedzi, 
obrazę, jaką z ust tego pana… Płyną z zagranicy… Ja 
nie wiem nawet do końca, czy obywatela polskiego, 
bo jego status jest dziwny. I w tym podpytanie: ile 
kosztują te przekazy? Jeśli pan nie wie, to pytanie do 
pana Czabańskiego.

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: To jest pytanie o koszt 
audycji, tak?)

Tak, tak. Tzn. nie koszt audycji, bo to obejmuje 
technikę. Chodzi mi o to ile, ile wynoszą honoraria 
autorskie, które zawiera umowa z panem Cejrowskim.

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Niestety nie potrafię 
odpowiedzieć, nawet nie mam takich informacji.)

To wycofuję… Ale chodzi mi o to, jakie Krajowa 
Rada zajęła stanowisko wobec tego apelu wieluset 
ludzi związanego z tymi relacjami, które, jak po-
wiadam, mają charakter ksenofobiczny, wrogi, język 
nienawiści jest tam niewątpliwie… są niemałe ślady 
języka nienawiści. Czy Krajowa Rada rozpatrzyła 
już ten apel?
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Proszę państwa, jeśli chodzi o wyniki finanso-
we spółek mediów publicznych, bo o te dane pro-
sił pan senator Rulewski, to tu jest… Mogę tylko 
powiedzieć, że po rozdysponowaniu części rekom-
pensaty w 2017 r. telewizja publiczna odnotowała 
zysk w kwocie 600 tysięcy zł, Polskie Radio – zysk 
w wysokości 2 milionów 790 tysięcy, a spółki re-
gionalne różnie, część z nich odnotowała… część 
była nad kreską, część pod kreską. To też trzeba by 
było szczegółowo omówić, bo to, że któraś ze spółek 
jest pod kreską, jeszcze nie znaczy, że jest w bardzo 
złej sytuacji, bo np. ma duży kapitał zapasowy itd., 
itd. Ale dzięki rekompensacie udało się rzeczywi-
ście ustabilizować sytuację w mediach publicznych. 
Przypomnę, że najbardziej dotyka to właśnie małe 
spółki regionalnych rozgłośni radiowych, a w telewi-
zji – regionalne ośrodki telewizyjne, ponieważ tam 
jest najmniejszy przychód ze sprzedaży reklam. Te 
spółki najmniej zarabiają. I poziom finansowania, bo 
to też jest… Wiąże się to oczywiście z pytaniem doty-
czącym szczególnych zadań nałożonych na nadawcę 
publicznego. Proszę państwa, przed wypłaceniem 
rekompensaty finansowanie misji czy programu z pie-
niędzy abonamentowych w telewizji było na poziomie 
20%, więc tak naprawdę ten udział abonamentowy, 
czyli to zobowiązanie, które telewizja publiczna po-
winna wykonywać wobec państwa, przez państwo 
było finansowane w 20%. To też jest ważny element 
w dyskusji szczególnie o nowych obowiązkach, ale 
i w ogóle obowiązkach nadawcy publicznego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam takie pytanie do-

tyczące właśnie misji telewizji publicznej. Mówił 
pan o tym, że tu nie chodzi o to, żeby porówny-
wać czas antenowy, który otrzymują poszczególni 
reprezentanci poszczególnych partii politycznych, 
ale o to, czy jakieś stronnictwa, partie polityczne 
w ogóle mają dostęp do mediów publicznych. Ale 
proszę mi powiedzieć, jak wytłumaczyć taką oto 
sytuację, że kandydat rządzącej opcji politycznej na 
prezydenta Zielonej Góry występuje co najmniej 2 
razy w tygodniu w jednym z programów, a kandydat 
Koalicji Obywatelskiej w ogóle w żaden sposób nie 
może dobić się i wystąpić w telewizji publicznej. 
I każdy z nas, proszę zauważyć, płaci abonament. 
W przypadku telewizji komercyjnych to my, nabyw-
cy, konsumenci, decydujemy, czy korzystamy, czy 
oglądamy daną telewizję, czy też nie. A tutaj nie 
mamy alternatywy. Każdy z nas jest zobligowany do 

Senator Aleksander Bobko:

Panie Przewodniczący, ta odpowiedź zainspiro-
wała mnie do pytania. Prosiłbym o wyjaśnienie, bo 
pan tutaj mówił, że taką samą miarą mierzone jest 
działanie wszystkich telewizji, w tym także telewizji 
publicznej. Ja mam pewną wątpliwość, bo jednak 
telewizja publiczna ma szczególna misję i jest finan-
sowana ze środków publicznych. Czy to stwierdze-
nie, że we wszystkich wymiarach działanie telewizji 
publicznej i innych telewizji czy w ogóle mediów 
publicznych i innych mediów jest mierzone w ten 
sam sposób, jest na pewno słuszne? Czy od telewi-
zji i od mediów publicznych nie powinniśmy jednak 
wymagać także czegoś więcej i realizowania pewnej 
misji, która związana jest z zaangażowaniem środków 
publicznych?

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
To prawda, Panie Senatorze. Uważam, że powin-

niśmy wymagać więcej. I cały czas się z tym bory-
kamy. Stąd nowo wprowadzone zasady rozliczania 
misji w mediach publicznych, wydaje mi się, ułatwią 
właśnie wymaganie pewnych zobowiązań.

Tutaj mamy… No, nadawca publiczny też ma 
narzucone ustawowo pewne ramy, wprost wpisane, 
np. zagwarantowanie minimalnych czasów par-
tiom politycznym obecnym w Sejmie i zapewnienie 
przedstawicielom tych partii obecności na antenach 
nadawcy publicznego – czego oczywiście żaden 
nadawca komercyjny, prywatny nie ma. I media 
publiczne wykonują ten obowiązek. Ja przypomnę, 
że tu nie chodzi o porównywanie, ile czasu jaka 
partia w telewizji występowała, tylko tego, czy 
dane partie osiągnęły minimalny poziom prezenta-
cji w telewizji. Ale my kontrolujemy i sprawdzamy 
zarówno jedno, jak i drugie, czyli również odniesie-
nia, porównania czasu partii politycznych, przed-
stawicieli partii politycznych na antenach nadawcy 
publicznego, to też publikujemy. I to też jest po-
wodem licznych dyskusji m.in. w parlamencie. To 
jest m.in. stosowanie jednak znacznie większych 
wymagań wobec nadawcy publicznego niż wobec 
nadawców komercyjnych. Ale nadawca, zarówno 
prywatny, jak i publiczny, sam, niezależnie, bez-
pośrednio kształtuje swój program i ani Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, ani Rada Mediów 
Narodowych, ani ministerstwo kultury, które jest 
teraz właścicielem spółek mediów publicznych, nie 
ma możliwości wpływania na te programy, bo taką 
właśnie pozycję nadawcy, również publicznego, 
a może szczególnie publicznego, gwarantuje sama 
konstytucja.
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(senator W. Sługocki) W województwie opolskim – ja złożyłem oświad-
czenie senackie w tej sprawie, jest odpowiedź, można 
do niej zajrzeć – senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
praktycznie nie są wpuszczani do telewizji. Senator 
Prawa i Sprawiedliwości Jurek Czerwiński w pierw-
szym półroczu był pokazany, nie wpuszczony, raz, 
senator Grzegorz Peczkis był pokazany dwukrotnie, 
a senator Wach dziesięciokrotnie brał udział w pro-
gramach telewizyjnych. Jest to dla mnie sytuacja 
absurdalna, jeśli chodzi o równowagę, tym bardziej 
że ja reprezentuję ugrupowanie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę się ograniczyć do pytań, bo pan…)

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie na piśmie sytuacji 
braku symetrii w odniesieniu do liczby uzyskanych 
głosów i poparcia w regionie. Proszę o wyjaśnienie 
przyczyny niewpuszczania do telewizji przewodni-
czącej naszego ugrupowania w województwie, pani 
poseł Katarzyny Czochary, na piśmie. Dobrze?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już 
wszystkie pytania?)

Jeszcze nie, Panie Marszałku. Jeszcze jedno. 
Dobrze?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo. Ale jest limit minuty.)

Sprawa trzecia. Trzecie pytanie: czy państwo kon-
trolujecie wykonywanie zadań z zakresu nadawania 
sygnałów przez podmioty, którym udzielacie konce-
sji? Dlaczego o to pytam? Zgłosił się do mnie ojciec 
duchowny związany z Górą św. Anny, do którego 
jeden z nadawców zwrócił się z prośbą o zawieszenie 
nadajnika na Górze św. Anny. Gdy było już bardzo, 
bardzo blisko, nadawca powiedział, że da 2 razy tyle, 
ile trzeba, ale bez żadnych faktur, bez żadnych umów. 
Duchowny odmówił, ale nadajniki zawisły na Górze 
św. Anny. Czy państwo kontrolujecie sytuację, w któ-
rej ktoś nadaje sygnał, nie mając umów z osobą, od 
której dzierżawi przestrzeń?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze pytanie pana senatora Szymańskiego. 

Potem poprosimy o odpowiedź.

Senator Antoni Szymański:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W kontekście pytania pana senatora Bobki, na któ-

re usłyszeliśmy odpowiedź twierdzącą, taką, że media 
publiczne powinny mieć szczególnie wysokie stan-
dardy, chciałbym zapytać, czy ocenialiście państwo 
obiektywizm programów informacyjnych, szczegól-
nie głównego wydania „Dziennika Telewizyjnego” 
telewizji publicznej. Czy były w tej sprawie jakieś 
skargi? Czy państwo debatowali na ten temat? Chodzi 
mi o obiektywizm.

płacenia abonamentu, czy nam się podoba, czy nie. 
Jeżeli nie płacimy, to za chwilę dostajemy wezwanie 
do zapłaty. I będę pana prosił – bo to jest dla mnie 
naprawdę bardzo poważna kwestia – o odpowiedź 
na piśmie. Chciałbym, żeby pan wyjaśnił tę sprawę, 
wyjaśnił, jak wygląda działalność oddziału tele-
wizji w Gorzowie Wielkopolskim właśnie w kon-
tekście równości dostępu różnych przedstawicieli 
różnych partii politycznych… I jeszcze 1 przykład. 
Wojewoda lubuski występuje co najmniej raz w ty-
godniu w telewizji publicznej, a marszałek woje-
wództwa raz, 2 razy w roku. Takie są relacje, Panie 
Przewodniczący. Myślę, że jeżeli chodzi o standardy 
telewizji publicznej, to są one w żadnej mierze nie-
akceptowalne. Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Poprosimy jeszcze o pytania pana senatora 

Peczkisa i pana senatora Szymańskiego. Po tej serii 
będzie pan przewodniczący.

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Mam 3 pytania. Pierwsze pytanie odnosi się do 

wezwań dotyczących zapłaty…
(Senator Władysław Komarnicki: Głośniej!)
…wezwań dotyczących zapłaty abonamentu od 

osób, które ustawowo są z tego zwolnione. Ja już re-
alizuję drugą taką skargę mieszkańca, uzasadnioną, 
niestety, w mojej opinii. Polega to na tym, że osoba, 
np. emeryt, dostaje wezwanie do opłaty zaległości. 
Jego wyjaśnienia wysyłane na wskazany adres w ogó-
le nie są brane pod uwagę, po czym dostaje on nakaz 
komorniczy i następuje zajęcie konta. To jest już drugi 
w bardzo krótkim odstępie czasu przypadek, w któ-
rym osoba uprawniona do… Ja wysyłam do państwa 
te pisma, ale obawiam się…

Na czym polega problem? Problem polega na tym, 
że nie są przyjmowane wyjaśnienia. Inaczej: nikt 
w zasadzie nie rozpatruje wyjaśnień, do których skła-
dania zachęca się w piśmie wysyłanym do abonenta 
zwolnionego z opłaty. Skutkuje to nieuzasadnionym 
postępowaniem egzekucyjnym. To jest, wydaje mi 
się, mankament, na który należałoby zwrócić uwagę. 
Trzeba nad tym popracować, bo to jest już drugi taki 
przypadek w małym miasteczku.

Druga sprawa to jest jak gdyby lustrzane odbicie 
odczuć pana senatora, który przed chwilą przedsta-
wiał swoją sprawę.

(Senator Waldemar Sługocki: To nie odczucia, to 
fakty.)
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Aha, że w wyborach… Tak.
Jeśli chodzi o sytuację wyborczą i kampanię wy-

borczą, proszę państwa, to też jest… Państwo dosko-
nale zdajecie sobie sprawę z tego, że są czasy emi-
towania audycji wyborczych i telewizja publiczna… 
nadawca publiczny jest zobowiązany do udostępnia-
nia czasów antenowych komitetom wyborczym, więc 
tutaj już nie może być żadnego odstępstwa, czyli co 
do sekundy każdy czas może zostać policzony.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale jest.)
Są wybierane bloki, są losowania i mam nadzieję – 

i to też kontrolujemy – że wszystko pójdzie sprawnie. 
Co wybory walczymy, żeby nadawca publiczny udo-
stępniał coraz lepsze czasy w blokach programowych.

Jeśli chodzi o zwolnienia z abonamentu… Proszę 
państwa, tak, jest to sytuacja czasami bardzo trudna, 
czasami wręcz dramatyczna. Przede wszystkim osoba 
uprawniona do zwolnienia musi sama zgłosić to zwol-
nienie. Tzn. tutaj to oczywiście nie Krajowa Rada, 
tylko Poczta Polska wykonuje całą tę pracę, czyli 
analizuje wnioski i później stwierdza, czy zwolnienie 
się należy, czy nie. Jednak mechanizm wygląda tak, 
że bez czynnego zaangażowania po stronie abonenta 
te działania przez urząd nie zostaną podjęte. Jeżeli 
ktoś nabywa prawa emerytalne i związane z tym, po 
przekroczeniu określonego wieku, prawa do zwol-
nienia, to powinien sam to zgłosić Poczcie Polskiej. 
Po naszych rozmowach – tutaj dużo pracy też wyko-
naliśmy – Poczta Polska przeszkoliła i przygotowała 
urzędników pocztowych do tego, żeby pomagali takie 
wnioski wypełniać i żeby to było po prostu bardziej 
przyjazne dla abonenta. 

Ale jest też wiele sytuacji takich, w których to 
zwolnienie nie przysługuje. Wtedy rzeczywiście uru-
chamiana jest procedura egzekucyjna i wtedy już 
urząd skarbowy występuje o ściągnięcie zaległych 
należności. W momencie, kiedy nie ma podstawy, 
bardzo wyraźnie określonej w przepisach, do przy-
znania takiej ulgi, wnioski są rozpatrywane przez 
Krajową Radę. Zdaje się, że jest ich cały czas pra-
wie ćwierć miliona. Po prostu my nie możemy… nie 
mamy podstawy do tego, żeby taką zaległość umo-
rzyć. Więc tutaj ważne jest przede wszystkim to, 
żeby była świadomość tego, że jeżeli zaprzestaje się 
płacenia abonamentu, to urząd skarbowy będzie się 
domagał tych pieniędzy, co – jeżeli się policzy cały 
abonament razy 5 lat – czasami jest bardzo dużym 
obciążeniem. A Krajowa Rada już nie ma możliwości, 
żeby umorzyć takie zaległości. Ja uważam, że przy 
okazji wprowadzania ustawy abonamentowej trzeba 
by zrobić jak najszybciej, równolegle ustawę aboli-
cyjną, jeśli chodzi o tamte zaległości. To są kwestie 
zgłoszenia. 

Również jest tak – ja to mówię, bo myślę że 
państwo stykacie się z tym problemem, wiem, że 
abonenci zgłaszają się do biur parlamentarzystów 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Zanim pan, Panie Przewodniczący, będzie mógł 

odpowiedzieć, pani senator Borys-Damięcka zgłosi 
wniosek formalny.

Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Chciałabym zwrócić kolegom senatorom uwagę – 

proszę to, Panie Marszałku, uwzględnić – że sprawy 
indywidualne przedstawiane przez kolegów senato-
rów powinny być zawarte w interwencjach senator-
skich skierowanych do przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Senator, to nie jest wniosek formalny, to jest 

wypowiedź w dyskusji, w której będzie pani mogła 
udzielić porad kolegom senatorom. Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale ja proszę 

pana marszałka o uwzględnienie tego.)
To nie jest moje zadanie. Pani polemizuje ze spo-

sobem zadawania pytań przez senatorów i to jest do 
dyskusji.

Pan przewodniczący jest teraz proszony o odpo-
wiedź na tę serię pytań.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Dobrze. 
Szanowni Państwo, ja może zacznę od… Jak ro-

zumiem, kwestia Gorzowa i Opola rzeczywiście jest 
kwestią indywidualną w tym sensie, że my możemy 
wystąpić do nadawcy wtedy i poprosić o szczegółową 
informację na temat obecności polityków na antenie 
TVP3 Gorzów czy TVP3 Opole, i takie zestawienia 
będziemy mieli. Tylko pamiętajcie państwo również, 
że nadawca ma obowiązek zapewnienia pewnego mi-
nimum partiom politycznym. I być może to minimum 
jest zapewnione. Ale będziemy widzieć, czy jest tam 
jakaś duża dysproporcja. Jak rozumiem, w Gorzowie 
jest dysproporcja na niekorzyść Platformy, a w Opolu 
z kolei w drugą stronę – dysproporcja na niekorzyść 
Prawa i Sprawiedliwości.

(Senator Waldemar Sługocki: Chodzi mi o kandy-
datów na prezydenta…)

(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Senator Waldemar Sługocki: O kandydatów na 

prezydenta…)
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(przewodniczący W. Kołodziejski) (Senator Jan Rulewski: Ja nie mam pytania dodat-
kowego, ale z całą pewnością nie otrzymałem odpo-
wiedzi na 2 pytania…)

(Senator Grzegorz Peczkis: Mikrofon.)
Proszę włączyć mikrofon, Panie…

Senator Jan Rulewski:
…wobec tego prosiłbym o spowodowanie, żebym 

otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pierwsze pytanie dotyczyło deficytu i instrumen-

tów jego pokrycia w mediach publicznych. A dru-
gie pytanie dotyczyło stanowiska Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji wobec apelu różnych osób 
w związku z audycją, w której uczestniczy pan 
Cejrowski.

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, że pan przewodniczący odpowie na 

piśmie. Tak?

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Ja odpowiedziałem, Panie Senatorze, na te pyta-

nia, po prostu akurat wyszedł pan z sali.
Deficytów w telewizji publicznej nie ma, jest 

600 tysięcy zł na plusie po przekazaniu pieniędzy 
z wyrównania ulg abonamentowych.

A jeśli chodzi o tamtą audycję, to powiem, że my-
śmy nie dostawali skarg, więc nie reagowaliśmy. Ja 
zresztą pierwszy raz słyszę… Oczywiście jeśli chodzi 
o audycję pana Wojciecha Cejrowskiego, to możemy 
sprawdzić… Na inne programy, na inne audycje były 
skargi, ale na niektóre wcześniej reagowała sama te-
lewizja.

(Senator Jan Rulewski: Ale to był apel publiczny, 
w wielu mediach publicznych.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem, że pan 
przewodniczący odpowie na piśmie.)

Tak, na piśmie. Jak rozumiem, na pierwsze pytanie 
udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi na sali.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Barbara Zdrojewska. 

Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
To właściwie nie jest pytanie, tylko prośba do 

pana przewodniczącego o dostarczenie do komisji 

z prośbami o interwencję i pomoc – że jeżeli taki 
abonent dostaje wezwanie do zapłaty z urzędu skar-
bowego, czyli cały proces egzekucji jest uruchomio-
ny, sprawa zagrożona jest egzekucją komorniczą, 
to, po pierwsze, trzeba złożyć do Krajowej Rady 
stosowne pismo, które jest przez nas rozpatrywane, 
ale po drugie, trzeba poinformować pocztę, a poczta 
informuje wtedy urząd skarbowy. Chodzi o to, żeby 
te 2 urzędy zawiesiły postępowanie. Czasami jest 
bowiem tak, że ktoś złożył odpowiednie, stosowne 
dokumenty do rozpatrzenia przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, ale urząd skarbowy prowadzi 
swoje postępowanie egzekucyjne, bo te ścieżki się 
niezależne. A więc trzeba zwrócić uwagę na to, że 
takie postępowanie w Krajowej Radzie zawiesza 
egzekucję, ale musi być o tym powiadomiona od-
powiednia służba.

Czy kontrolujemy umowy między koncesariuszem 
a wykonawcą? Nie, proszę państwa, nie kontroluje-
my takich umów. My kontrolujemy tylko i wyłącznie 
to, czy jest wykonywana działalność zgodna z kon-
cesją. W przypadku Góry św. Anny czy w każdym 
innym przypadku sprawdzamy, czy nadawanie się 
odbywa, czy parametry techniczne są takie, jakie są 
wpisane w koncesji, czyli zarówno moc, jak i inne 
parametry wytłumienia, miejsce posadowienia an-
teny i, szczególnie, jej wysokość. To są parametry, 
którymi nadawca jest związany w koncesji, my to 
tylko kontrolujemy.

Jeśli chodzi o badanie obiektywizmu, to powiem, 
proszę państwa, że tak, staramy się to badać. W ze-
szłym roku przeprowadziliśmy takie nawet na do-
syć szeroką skalę zakrojone badania obiektywizmu 
w mediach. Ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli… 
To cały czas jest przedmiotem prac. Przekazaliśmy 
swoje wnioski do nadawców. Wiem, że telewizja 
publiczna korzysta z tych naszych analiz, we wrze-
śniu robi specjalne spotkanie ze środowiskiem aka-
demickim, które prowadzi tego typu badania, jak 
również ze swoimi wydawcami, robią wokół tego 
takie warsztaty wewnętrzne, na razie to jest doku-
ment wewnętrzny, wewnętrzne warsztaty dzienni-
karskie. Oczywiście trudno jest jednoznacznie zmie-
rzyć poziom obiektywizmu, ale na pewno można 
postarać się wypracować jakąś metodologię i nad 
taką pracujemy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek…)
Tak, słucham?
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(senator B. Zdrojewska) Senator Barbara Zdrojewska:

Tak, ad vocem. Chcę dopytać, tak.
Powiem tak: o jakiej spółce szanowny przewod-

niczący mówi? Pan przewodniczący nie pracuje 
w żadnej spółce, pan przewodniczący jest szefem 
konstytucyjnego organu. I pan się tłumaczy przed 
obywatelami. Tak że, jeżeli państwo robicie jakieś 
badania dotyczące obiektywizmu mediów, to bardzo 
prosimy o dostarczenie tego komisji kultury w ramach 
dostępu do informacji publicznej. Nie rozumiem, co 
pan mówi, że to jest w jakiejś spółce…

(Głos z sali: To się robi…)
…i że nie może pan tego dać, bo to jest w opra-

cowaniu. Poprosimy o to takie, jakie jest. Badania 
zostały wykonane, zapłacone. Poprosimy o to w ra-
mach dostępu do informacji publicznej. I dziękuję 
za… Jeżeli będziemy zapraszani na tego typu spo-
tkania i dyskusje, to będziemy zobowiązani. Dziękuję 
bardzo.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Pani Senator, ja nie mówiłem, że pracuję w spół-

ce – i nie pracuję w spółce – natomiast procedura 
związana z monitoringiem i analizą nie została za-
kończona. Jak tylko będzie zakończona, to badania 
będą upublicznione, publicznie dostępne, czyli będą 
dostępne na stronie internetowej. Oczywiście prześlę 
pani link albo wydrukowany raport.

(Senator Barbara Zdrojewska: To proszę powie-
dzieć, kiedy to będzie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam 2 pytania. Jedno jest związane nawet ze źró-

dłami, które są zawarte w informacji przedstawionej 
przez pana, mianowicie z firmą Nielsen. Od dłuższego 
czasu słyszymy z autorytatywnych źródeł, że ta firma 
zaniża pewne wyniki badań związanych z Telewizją 
Polską, i z informacji medialnych, co prawda interne-
towych, dowiaduję się, że Krajowa Rada ma stworzyć 
własny sposób badań telemetrycznych. Czy pan by 
mógł nam przybliżyć ten temat?

(Rozmowy na sali)
Czyli chodzi jakby o to, żeby zrezygnować z usług 

tej firmy.
A druga kwestia dotyczy kapitału, który jest w te-

lewizji i w radiu. Czy mógłby pan ocenić, jaki procent 

kultury wyników badań obiektywizmu, o których 
pan powiedział przed chwilą, bo chętnie byśmy się 
z nimi zapoznali. 

Chodzi też o to, czy mógłby pan – może odpowie 
pan na to pytanie – zaprosić członków komisji kultury 
na taką dyskusję ze środowiskami akademickimi, 
poświęconą obiektywizmowi mediów publicznych…

(Głos z sali: Brakowi obiektywizmu.)
…albo brakowi obiektywizmu. Dziękuję bardzo.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, oczywiście. Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:

Pani Senator, ale dlaczego…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…dlaczego mamy ograniczać tę dyskusję tylko do 

mediów publicznych? Chyba obiektywizm powinien 
być cechą w ogóle wszystkich mediów.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Mikrofon, mikrofon…)
Jeżeli chcemy i z tym się stykamy… Jeżeli chcemy 

coś zbadać i wypracować jakąś metodologię, to nie 
możemy badać tylko jednego rodzaju mediów, musi-
my mieć jakiś punkt odniesienia. W związku z tym 
badanie obiektywizmu, żeby miało jakąś wartość 
obiektywną, będzie wymagało zrobienia takiej serii 
porównawczej badań dotyczących przynajmniej kilku 
różnych anten, komercyjnych i publicznych, żeby móc 
się mieć do czego odnieść. Jeżeli ja we wskaźniku 
teraz napiszę, że poziom obiektywizmu takiej a takiej 
audycji to było 75%, to nic to nie powie. My musimy 
mieć jakieś porównanie, odniesienie. A to badanie, 
które częściowo przeprowadziliśmy i do którego się 
przygotowujemy, jest na razie badaniem poddawanym 
wewnętrznej procedurze analizy i pracom w spółce, 
więc na razie tego nie upubliczniamy. Ale jak tylko 
skończymy te etapy, to oczywiście będziemy to upu-
bliczniać. A pomysł takiej dyskusji uważam za bardzo 
dobry. A gdyby jeszcze senacka komisja kultury temu 
patronowała… Uważam, że im więcej takich dyskusji, 
tym lepiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani chce dopytać, Pani Senator?
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(senator J. Czerwiński) że toczone są rozmowy… że polska sieć kablowa 
Vectra połączy się z siecią Multimedia. Tak więc bę-
dziemy mieli silniejszego akurat polskiego operatora. 
Ta koncentracja również na polskim rynku następuje. 
Ale na pewno jest tak, że tutaj rynek płatnej telewizji 
satelitarnej i kablowej jest z bardzo silnym udziałem 
podmiotów zagranicznych.

No i oprócz tego jeszcze rynek reklamy, też zdomi-
nowany przez duże podmioty, jeśli chodzi o domy me-
diowe, zdominowany przez duże, globalne podmioty. 
A dom mediowy tak naprawdę kształtuje politykę 
reklamową w mediach elektronicznych i sprzedaż 
reklam. Tzw. brokerka reklamowa też tutaj jest zdo-
minowana z kolei przez 2 duże podmioty, czyli Polsat 
i TVN. I TVN, jako podmiot zagraniczny, ma tutaj 
najsilniejszą pozycję. Tak więc jeżeli… Jak sam pan 
widzi, na to pytanie prosto się nie da odpowiedzieć. 
Tych zależności i wzajemnego przenikania się jest 
bardzo dużo. Na różnych płaszczyznach, na różnych 
rynkach ten kapitał zagraniczny jest bardzo widoczny, 
a niekiedy wręcz dominujący.

Jeśli chodzi o… Pierwsze pytanie było…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nielsen.)
O Nielsena, o badania. No, proszę państwa, to 

jest… Ja się do tego nie odnoszę i nigdy nie oceniam 
jakości obecnych badań, nie wiem, nie wypowiadam 
się na temat tego, czy nadawca publiczny w tych bada-
niach jest dostatecznie doszacowywany. Ale wiem, że 
firma Nielsen prowadzi badania, stosując technologię, 
która ma już kilkadziesiąt lat, a przy tak dynamicznie 
zmieniającym się rynku mediów elektronicznych ta 
technologia jest po prostu niewystarczająca. Oprócz 
tego te 2 tysiące gospodarstw domowych objętych 
panelem badawczym to dzisiaj też wydaje się zde-
cydowanie za mało. Nielsen bada tylko telewizję, 
a dzisiaj coraz częściej oglądamy programy telewi-
zyjne na tabletach, w komputerach, a tak naprawdę 
głównie na smartfonach, na ekranach telefonów ko-
mórkowych. I to nieprawda, że oglądamy tak tylko 
krótkie formy, bo całe seriale również. Młodzież i nie 
tylko młodzież ogląda je dzisiaj na swoich telefonach 
komórkowych. Krótko mówiąc, żeby ten rynek miał 
jakąś wartość, żeby można tu było rozsądną i ambitną 
politykę programową prowadzić, trzeba mieć dobre, 
szczegółowe badania oglądalności i słuchalności, bo 
to samo dotyczy radia, słuchalności mediów elek-
tronicznych. Krajowa Rada ma w swoich zadaniach 
taki właśnie obowiązek – w ustawowych zadaniach 
mamy organizowanie badań odbioru mediów i słu-
chalności radia. Po raz pierwszy podeszliśmy do tego 
poważnie – rząd też podszedł do tego poważnie, bo 
dostaliśmy na to pieniądze z budżetu – i będziemy 
takie badania prowadzić. Już w tej chwili współpracu-
jemy z Głównym Urzędem Statystycznym, ze Szkołą 
Główną Handlową, z instytutem statystyki i socjo-
logii. Współpracujemy też z Instytutem Łączności. 

stanowi kapitał zagraniczny, jeśli chodzi o właścicieli 
telewizji i radia? Jak to się ma do standardów ze-
wnętrznych, nazwijmy to, europejskich? I czy uwa-
ża pan, że w tym zakresie powinny być zmiany czy 
my po prostu jesteśmy odpowiednio europejscy, jeśli 
chodzi o kwestię własności mediów elektronicznych, 
w porównaniu z resztą Europy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Panie Senatorze, jeśli chodzi o kwestię udziału 

kapitałowego w rynku medialnym, no to on jest inny 
w przypadku rynku telewizyjnego, inny w przypadku 
rynku radiowego i inny w przypadku prasowego. No, 
ale prasowym my się nie zajmujemy. 

O ile rynek telewizyjny jest zdominowany przez 3 
duże grupy telewizyjne, czyli TVP, TVN i Polsat, i tu-
taj mniej więcej można powiedzieć, że poszczególni 
nadawcy mają po 1/3 tego rynku, aczkolwiek najsil-
niejszą pozycję ma telewizja publiczna… I przy okazji 
chciałbym powiedzieć, że nieprawdą jest, że telewizje 
komercyjne zdystansowały telewizję publiczną. Nie, 
telewizja publiczna ma najsilniejsze udziały w rynku. 
Oczywiście nie mówimy tylko o TVP1 i TVP2, tylko 
mówimy o wszystkich kanałach, również kanałach 
tematycznych. To jest powyżej 30%. I jeżeli spoj-
rzymy na samą telewizję, no to okaże się, że w tej 
chwili jedynym kapitałem zagranicznym jest tutaj 
kapitał Discovery, czyli amerykański. Aczkolwiek 
grupa Polsatu też jest grupą, spółki są różnie rejestro-
wane, niekoniecznie w Polsce, tak więc tutaj ciężko 
to jednoznacznie określić. 

Tymczasem na rynku radiowym dominuje 2 naj-
większych nadawców komercyjnych, czyli Eurozet 
i RMF, i to jest z jednej strony kapitał niemiecki, 
a z drugiej strony – kapitał francuski, a teraz czeski, 
bo czeska grupa wykupiła Eurozet

No i jeszcze, proszę państwa, żeby widzieć w pełni 
ten obraz, trzeba powiedzieć, że mamy też rynek ope-
ratorów telewizji płatnej, co ma bezpośredni wpływ 
na pluralizm rynku medialnego, i na tym rynku ope-
ratorów są tak duże grupy jak UPC, jak dawne TPSA, 
czyli Orange, jak ITI, NC+, platforma Cyfrowego 
Polsatu, TOYA, Vectra i Multimedia. I teraz, proszę 
państwa… No, w większości to są zagraniczne kapi-
tały. Ale w zeszłym roku nie było decyzji ze strony 
UOKiK, nie było zgody na przejęcie przez grupę UPC 
sieci kablowej Multimedia. Teraz mamy informację, 
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(przewodniczący W. Kołodziejski) (Senator Jerzy Czerwiński: Jakiś horyzont czaso-
wy, jeśli można…)

Już teraz przygotowujemy tę bazę danych, anali-
zę danych RPD, czyli z dekoderów. Obecnie mamy 
w zasięgu 1 milion gospodarstw. Nad tym pracuje 
Instytut Łączności. Do końca roku przygotujemy 
procedurę przetargową dotyczącą dostarczenia tech-
nologii i budowy panelu. Już teraz instytut statysty-
ki SGH przygotowuje nam badania założycielskie, 
czyli bardzo szerokie badania tworzące podstawę 
dla wyposażenia gospodarstw domowych w takie 
właśnie urządzenia. Na początku roku uruchomimy 
sukcesywnie pierwszych, pilotażowych panelistów. 
Czyli perspektywa czasowa jest taka: od przyszłego 
roku to rusza swoim normalnym rytmem, a na ko-
niec roku są już normalne, stałe, rozwinięte badania. 
Oczywiście najważniejsze jest pytanie, kiedy rynek 
będzie gotowy na to, żeby się przesiąść na takie ba-
dania, bo robimy to przecież po to, żeby i nadawcy, 
i reklamodawcy z tego korzystali.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, mam 3 pytania.
Pierwsze. Czy w pańskiej ocenie istnieje korela-

cja pomiędzy obiektywizmem, ofertą programową 
a zlecaniem reklam w takim czy innym medium? Bo 
w mojej ocenie tak, absolutnie istnieje taka korelacja. 
I nie do końca podzielam pański pogląd dotyczący 
tego, że TVN… To znaczy, zgadzam się z danymi, 
które pan przytacza, to jest, że TVN jest największym 
reklamodawcą, ale myślę, że te 2 przesłanki, które 
wymieniłem, także na to wpływają. Moje pytanie 
jest takie: czy dysponują państwo… Czy prowadzicie 
takie badanie? Jeżeli tak, to poproszę o podzielenie 
się wynikami.

Drugie pytanie, Panie Przewodniczący, jest…
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Przepraszam, nie 
zrozumiałem pytania, szczerze mówiąc.)

Pytanie jest proste. Czy istnieje pańskim zda-
niem korelacja pomiędzy obiektywizmem telewi-
zji… Gdybym był potencjalnym przedsiębiorcą, to 
chciałbym…

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: …a wpływami re-
klamowymi, sprzedażowymi.)

Tak jest, oczywiście.
Drugie pytanie. Czy nie uważa pan za swoistego 

rodzaju paradoks, że spółki Skarbu Państwa, i to też 

Proszę państwa, przygotowujemy się do startu dużych 
badań telemetrycznych – chcemy zasięgiem objąć 
26 tysięcy użytkowników, wyposażyć ich w nowo-
czesne urządzenia do pomiaru biernego, czyli bez 
wymaganej aktywności danego panelisty, tak żeby 
mierzyć i słuchalność, i oglądalność pochodzącą ze 
wszystkich źródeł. Chcemy stworzyć tak naprawdę 
badania jednoźródłowe. Co ważne, chcemy, żeby te 
badania były akceptowane przez cały rynek medialny 
i przez reklamodawców, bo jest to waluta do rozli-
czeń na tym rynku, niesłychanie wrażliwa rzecz. Tak 
naprawdę bylibyśmy wtedy dla całego tego rynku 
medialnego czymś w rodzaju takiego Narodowego 
Banku Polskiego – to my ustalamy kurs tej waluty 
i my musimy odpowiadać za jakość tej naszej pracy.

Równolegle prowadzimy rozmowy… Mamy w tej 
chwili taką bardzo mocną deklarację ze strony IAA, 
czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, 
i ze strony SAR, czyli stowarzyszenia domów medio-
wych – cały czas jesteśmy w kontakcie z nadawcami 
– co do wsparcia tego. To naprawdę jest duża otwar-
tość ze strony rynku, który w naturalny sposób nie-
ufnie podchodzi do tego typu inicjatyw, szczególnie 
jeżeli one są podejmowane przez urząd państwowy. 
Ten proces prowadzimy. Do tego, żeby takie badania 
zrobić, będziemy chcieli powołać odrębną spółkę, 
tak żeby nie robić tego w ramach struktur Krajowej 
Rady. Chcemy powołać spółkę, do czego będą po-
trzebne zmiany w ustawie. Oprócz tego, proszę pań-
stwa, mamy już w tej chwili dane z tzw. pomiaru 
RPD, czyli ścieżki zwrotnej od dekoderów, i jesteśmy 
w stanie na bieżąco analizować zachowania widzów. 
Proszę państwa, mamy dostęp nie do 100, 200 czy 
300 gospodarstw, tylko do dziesiątek… 1 miliona 
gospodarstw. Tak naprawdę już dzisiaj poprzez umo-
wy z operatorami telewizji płatnej – to się dopiero 
rozwija – mamy dostęp do 1 miliona gospodarstw 
domowych. Możemy powiedzieć, na podstawie obser-
wacji 1 miliona gospodarstw domowych, że takie są 
wyniki oglądalności. Proszę państwa, to jest robione 
z częstotliwością 1 pomiar na sekundę, czyli niemalże 
w czasie rzeczywistym widzimy bardzo dokładnie 
zachowania, reakcje widzów. To są oczywiście dane 
statystyczne – nikt nie dysponuje danymi z konkret-
nych gospodarstw, tylko z całej grupy. To plus budo-
wa panelu badawczego – chodzi o tych panelistów 
wyposażonych w odpowiednie urządzenia – stworzy 
nam bardzo nowoczesną, dokładną podstawę do tego, 
żeby takie badania uruchomić. Czy i jaka telewizja 
na tym skorzysta, tego dzisiaj nie jestem w stanie 
powiedzieć. Mało tego, uważam, że badania muszą 
być tak przygotowane, żeby nikt nie miał najmniejszej 
podstawy, aby je kwestionować. Wtedy po prostu 
każdy będzie musiał przyjąć wyniki.
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(senator W. Sługocki) Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo przepraszam, czy mogę dopytać? Jak to 
było we wcześniejszych latach, nie wiem, od początku 
przełomu, od lat dziewięćdziesiątych? Jak się kształ-
tuje ten rynek? Nie macie państwo takich danych co 
do udziału spółek Skarbu Państwa w mediach pu-
blicznych?

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Nie mamy. Nie mamy takich danych.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję.)
Być może Rada Reklamy albo międzynarodowe 

stowarzyszenie… Ja jeszcze zobaczę. Sam jestem 
ciekaw… Jeżelibyśmy mieli jakieś źródło, to chętnie 
się podzielę.

Czy zobowiązania nadawcy publicznego są więk-
sze? Oczywiście są większe niż nadawców komer-
cyjnych, to jest prawda, ale, proszę państwa, miejmy 
też… No, i co do obiektywizmu, i… No, nadawca 
publiczny powinien wyznaczać standardy. Ale też 
pamiętajmy o tym, że nadawca publiczny to nie 
tylko cała oferta, to nie tylko informacja… Przede 
wszystkim to nie tylko Telewizja Polska i nie tylko 
informacja. W ogóle nie mówiliśmy np. o programie 
informacyjnym Polskiego Radia, bardzo dynamicznie 
się rozwijającym…

(Senator Waldemar Sługocki: Zgoda.)
…i tutaj skarg i zastrzeżeń, no, właściwie nie ma. 

Ale przede wszystkim to, co jest kosztowne, cała 
produkcja telewizyjna, czyli filmy fabularne, Teatr 
Telewizji, cała oferta kulturalna… Przecież telewizja 
to jest prawie 24-godzinny program TVP Kultura, 
TVP Historia, TVP ABC. Programy dla dzieci są 
bardzo kosztowne, jeśli chodzi o ich produkcję, ale 
za to zwracają się w kolejnych latach, a nawet dziesię-
cioleciach, warto więc inwestować, a tylko publiczny 
nadawca jest w stanie koszt takiej inwestycji ponieść.

Jeżeli mówimy o sporcie… Cała otwarta transmi-
sja mundialu ze wszystkimi wydarzeniami towarzy-
szącymi, z bardzo drogimi prawami licencyjnymi, 
plus odkodowanie, czyli udostępnienie w telewizji na-
ziemnej kanału sportowego TVP Sport… Właściwie 
w Europie jest to ewenementem, poza przykładem 
niemieckim, dosyć skomplikowanym… Ale nie 
ma… Kanały sportowe, oferta sportowa to jest w tej 
chwili czyste wykorzystywanie komercyjne, zresz-
tą przez wszystkich nadawców, i to odkodowanie, 
udostępnienie, upublicznienie sportu z premiero-
wymi ważnymi wydarzeniami jest rzeczą naprawdę 
kosztowną. A uważam, że to jest bardzo silna oferta 
publiczna. Ja rozumiem, że szczególnie w parlamen-
cie, czy w Sejmie, czy w Senacie, bardziej państwa 

jest moje pytanie, korzystają z nośników reklamo-
wych elektronicznych – myślę tutaj o telewizjach 
– głównie z telewizji publicznej… Czy dysponuje-
cie państwo danymi, w jakiej mierze spółki Skarbu 
Państwa korzystają z rynku telewizji publicznej, w ja-
kiej z TVN i Polsatu? W jaki sposób spółki Skarbu 
Państwa korzystają… W jaki sposób one wybierają 
tego reklamodawcę? Czy to państwo badacie?

I trzeci, ostatni wątek, dotyczący abonamentu. 
Mówi pan o obiektywizmie. Zgadzam się co do roli 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeśli chodzi 
o monitorowanie całego rynku mediów. Ale bardzo sza-
nuję zdanie mojego kolegi, pana senatora Aleksandra 
Bobki, i w pełni się z nim zgadzam, że media publiczne 
są zobowiązane do zachowania nieco innych standar-
dów, m.in. dlatego, o czym mówiłem wcześniej, Panie 
Przewodniczący, to jest, że my jako obywatele państwa 
polskiego nie mamy alternatywy, nie możemy przestać 
uiszczać abonamentu na poczet telewizji publicznej. 
Jeśli mnie się nie podoba telewizja Polsat, TVN czy 
inna, to ja mogę nie wykupować sygnału, nie oglądać 
jej, a tutaj nie mam alternatywy. W przypadku osoby 
publicznej, chociażby takiej, jaką jestem ja, paradoks 
polega na tym, że uiszczam abonament, a dowiaduję 
się jedynie złych rzeczy o swojej formacji politycznej.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-
dzo długo trwa pana wypowiedź.)

To jest jakiś absurd. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc: 
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Czy istnieje korelacja między wpływami, przy-

chodami z reklamy a negatywnym wpływem na 
obiektywizm? No oczywiście istnieje i to widać. Im 
mniejszy podmiot, tym ta korelacja jest silniejsza. To 
dobrze widać w przypadku małych stron interneto-
wych, małych, tzn. mających znaczenie, ale gospo-
darczo nie tak silnych. Duży, silny nadawca może 
się bardziej uniezależnić, ale… To zawsze jest zagro-
żenie. Tak samo zagrożeniem jest, proszę państwa, 
finansowanie lokalnych nadawców przez samorządy 
lokalne. To jest jedno.

Czy spółki Skarbu Państwa ulokują pieniądze – i ja-
kie – w telewizji publicznej? Tego nie wiem, takich rze-
czy nie badamy po prostu, do tego nie mamy dostępu. 
Ale zazwyczaj spółki Skarbu Państwa większe budżety 
reklamowe lokowały u nadawcy publicznego niż…
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(przewodniczący W. Kołodziejski) Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący, jeszcze raz 

powrócę do sprawy badań. Chciałabym, żeby podał 
nam pan dokładną informację, kiedy te badania 
były robione. Czy prawdą jest to, że kosztowały 
250 tysięcy zł? Czy było to robione w drodze prze-
targu? Jeżeli tak, to proszę nas poinformować, kie-
dy odbył się przetarg. I jaki był termin zakończenia 
badań? Czy badania zostały zrobione… Czy bada-
nia dotyczyły telewizji publicznej czy też wszyst-
kich mediów? Bardzo proszę, żeby pan się zasta-
nowił nad tym, zanim mi pan odpowie. I jeszcze 
raz proszę o udostępnienie informacji na temat tych 
badań na piśmie. Jeżeli pan nie chce ich udostępnić, 
bo komisja o to nie występowała, to mówię, że ja 
o to występuję. Występuję o udostępnienie tych 
badań w trybie informacji publicznej, ponieważ 
są to badania robione przez organ państwowy, za 
pieniądze podatników, i nie są zastrzeżone żadną 
tajemnicą państwową. Bardzo proszę odpowiedzieć 
i do tego się odnieść.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale zrozumiałam… 
Pan przewodniczący powiedział wcześniej, że udo-
stępni, tak?)

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Tak, powiedziałem, 
że udostępnię, jak tylko zakończymy procedurę, ale 
pani senator, jak rozumiem, chce odpowiedzi na pi-
śmie, więc…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Na piśmie. Dobrze.)
Nie, nie, ale chciałabym… W takim razie, jeżeli 

pan zamierza to udostępnić czy to mnie, czy ko-
misji kultury, to proszę powiedzieć kiedy. Proszę 
powiedzieć, kiedy pan to udostępni. Ja uważam, 
że powinien pan to natychmiast udostępnić, bo nie 
ma żadnych powodów, żeby pan to badał, śledził 
itd. Proszę udostępnić to, co jest, i to, co zosta-
ło wykonane w drodze zamówienia publicznego. 
Dziękuję.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Pani Senator, pani poprosiła o odpowiedź na pi-

śmie, więc ja udzielę jej na piśmie. Badania nie są żad-
ną tajemnicą, więc udostępnię je, jak tylko zakończę 
odpowiednią procedurę. Nie kosztowały 250 tysię-
cy zł. Jest tu jeszcze wiele innych nieporozumień. Jak 
rozumiem, pani oczekuje ode mnie, żebym przesłał 
to na piśmie, więc do tego się zobowiązuję.

(Senator Barbara Zdrojewska: A kiedy pan udo-
stępni te badania? Proszę mi odpowiedzieć.)

(Głos z sali: Za rok.)

interesują kwestie związane z informacją i z polityką, 
ale telewizja publiczna to oczywiście nie jest tylko 
informacja i polityka. Nawet jeżeli weźmiemy pod 
uwagę cały rynek telewizyjny, cały rynek oglądal-
ności, to zobaczymy, że 2 główne konkurujące ze 
sobą programy informacyjne, TVN24 i TVP  Info, 
to jest w sumie nieco ponad 6% udziału w całym 
rynku oglądania telewizji. Tak naprawdę musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że nasz świat jest trochę na 
marginesie. My żyjemy czymś, czym tak naprawdę 
ludzie, obywatele żyją w znacznie mniejszym stopniu. 
Rozumiem więc zastrzeżenia, rozumiem te kwestie 
związane z obiektywizmem, ale z mojego punktu 
widzenia, z punktu widzenia kogoś, kto się dzisiaj 
troszczy głównie o finansowanie i o wykonywanie 
misji, ta misja naprawdę w znacznie większym stop-
niu rozpisuje się na zadania inne niż informacyjne. 
W większości zresztą te zadania informacyjne nie są 
finansowane – przynajmniej do czasu rekompensaty 
nie były finansowane – z pieniędzy abonamentowych. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Peczkis. Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Ja czuję się troszkę poruszony i chciałbym zapro-

testować przeciwko wypowiedziom przemycanym 
w pytaniu pani senator Zdrojewskiej, iżby pan prze-
wodniczący miał tutaj tłumaczyć się przed społe-
czeństwem. Pan przewodniczący nie tłumaczy się, 
lecz zdaje sprawozdanie, a z treści, które przedstawia, 
wynika, że jest to co najmniej bardzo dobrze wyko-
nywana praca.

(Senator Waldemar Sługocki: A pytanie, Panie 
Senatorze?)

(Senator Jerzy Czerwiński: Puenta.)
(Wicemarszałek Maria Koc: I pytanie proszę… 

A pytanie? Panie Senatorze, pytanie?)
To była prośba o sprostowanie wypowiedzi do 

pani senator…
(Senator Waldemar Sługocki: A nie nawiązywała 

pani senator…)
…która mówi tutaj rzeczy niegodne senatora naj-

jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Teraz jest czas pytań.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pani senator 

Zdrojewska. Proszę bardzo.
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(przewodniczący W. Kołodziejski) spółek medialnych mediów publicznych oraz na 
kształtowaniu rad programowych tychże mediów. 
Podjęliśmy również parę istotnych uchwał, apeli pod 
adresem mediów publicznych i na bieżąco zapozna-
waliśmy się z efektami działań mediów publicznych.

Jeżeli są bardziej szczegółowe pytania, to zapra-
szam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę bardzo, 

pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać pana o sytuację związaną 

z kondycją finansową telewizji publicznej. Wiemy, 
że w ostatnim roku telewizja została zasilona poważ-
nymi kwotami pieniędzy. Była to pożyczka, potem 
rekompensata z tytułu ustawowego zwolnienia z abo-
namentu – w sumie prawie 1 miliard 600 tysięcy zł. 
I wpływy z reklamy. Robi się poważna kwota, ale 
mimo tego, jak wiemy, telewizja ciągle ma problemy 
finansowe. Nie jest to tajemnicą, o tym się dyskutuje.

Chciałbym zapytać pana o kondycję finanso-
wą też w kontekście pana wypowiedzi wtedy, kie-
dy głosowaliśmy nad ustawą o powołaniu mediów 
narodowych. Pan podczas wywiadu powiedział, że 
jednym z zadań Rady Mediów Narodowych będzie 
uszczelnienie obecnie obowiązującej ustawy abona-
mentowej poprzez wprowadzenie elementów, które 
zachęcą ludzi do płacenia abonamentu. Chciałbym 
zapytać w kontekście tej sytuacji finansowej telewizji: 
jaka to w istocie jest? Bo nie ma tego w sprawoz-
daniu. Czy Rada Mediów Narodowych pracuje nad 
uszczelnieniem systemu, a jeżeli tak, to na czym ma 
to uszczelnienie polegać?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Jeżeli chodzi o uszczelnienie systemu abonamen-

towego, to nad tym pracuje Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, bo zgodnie z obowiązującym prawem to 
Krajowa Rada odpowiada m.in. za podział abonamen-
tu, ale również za jego pozyskiwanie od obywateli. 
Oczywiście nad tym pracuje też rząd. Nasze opinie 
są wygłaszane też w trakcie dyskusji na temat spo-
dziewanych, pożądanych rozwiązań.

Wiemy, że ten system jest niewydolny i niespra-
wiedliwy. To wiemy. Niestety tak się przez ostatnie 
wiele lat stało, że został on rozmontowany i jest nie-
efektywny – już nie wnikam w przyczyny tego. Jest 
to niewątpliwie system, który wymaga zmiany. To 

Kiedy zakończę procedurę pracy nad tymi bada-
niami, bo na razie są one wykorzystywane do pracy 
wewnętrznej.

(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę pana, te 
badania nie są…)

Ale, Pani Senator, pani poprosiła, żebym… To 
były pierwsze słowa pani wypowiedzi: proszę o od-
powiedź na piśmie. No więc odpowiem pani na to 
na piśmie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale może pan tu 
odpowiedzieć.)

Odpowiem pani na piśmie w przyszłym tygodniu.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dobrze.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie do pana przewodni-

czącego? Nie widzę chętnych.
Panie Przewodniczący, bardzo serdecznie panu 

dziękuję.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przewodniczący Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, zo-
bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez państwa senatorów: Waldemara 
Sługockiego, Jana Rulewskiego, Barbarę Zdrojewską 
i Grzegorza Peczkisa.

Szanowni Państwo, pragnę powitać na posie-
dzeniu Senatu przewodniczącego Rady Mediów 
Narodowych, pana Krzysztofa Czabańskiego.

Proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji. Proszę bardzo.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Dzień dobry, Pani Marszałek. Dziękuję bardzo.
Witam państwa serdecznie.
Proszę państwa, informacja o działalności Rady 

Mediów Narodowych w 2017 r. została państwu do-
starczona pisemnie. Nie jest to zbyt obszerny doku-
ment, w związku z czym mam nadzieję, że państwo 
z nim się zapoznali. Nie chcę powtarzać zawartych 
tam informacji, żeby nie przedłużać, zresztą już do-
syć dużo powiedziano o rynku mediów, w tym także 
o rynku mediów publicznych, a to jest właśnie ten 
wycinek rynku, którym się zajmujemy.

Chciałbym tylko powiedzieć parę zdań tytułem 
wprowadzenia. Otóż Rada Mediów Narodowych 
w 2017 r. realizowała swoje ustawowe zadania, które 
głównie koncentrowały się na kształtowaniu władz 
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(przewodniczący K. Czabański) wać o działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, podobnie jak o wielu innych akcjach cha-
rytatywnych, które odbywają się w Polsce.

(Senator Sławomir Rybicki: Jeszcze…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, Panie Senatorze?
(Senator Sławomir Rybicki: Tak, jeszcze jedno 

pytanie…)
Ale to za chwileczkę, bo teraz pani senator Barbara 

Zdrojewska.
(Senator Sławomir Rybicki: Przepraszam. 

Oczywiście.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, ja chciałabym wrócić do 

sprawy konkursu na prezesa telewizji. W tej sprawie 
toczy się w tej chwili śledztwo przed prokuratorem 
i wiemy z mediów, że zeznawał pan prezes Kurski. 
Śledztwo to dotyczy ewentualnego złożenia po ter-
minie oferty pana prezesa Kurskiego. Chciałabym 
jeszcze prosić, żeby pan nam wyjaśnił, jak wyglądał 
wpływ rady mediów, jeśli chodzi o przyjmowanie 
zgłoszeń kandydatów. Czy przedstawiciel rady me-
diów uczestniczył w procesie składania tych wnio-
sków i pilnował tego, czy też ktoś inny to robił, a jeśli 
tak, to kto to był? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Dotyczy ono zwłoki w wyborze 
prezesa radia. Dlaczego tak długo czekamy na wybór 
nowego prezesa? Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Przepraszam, końcówka dru-
giego pytania… Dlaczego tak długo czekamy…)

Dlaczego tak długo, tak. Wydaje mi się, że już 
jest po…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: …na prezesa…)

…na prezesa radia.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Polskiego Radia, tzw. dużego 
radia, tak?)

Tak, tak jest, tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, jeżeli chodzi o tryb składania aplika-

cji do konkursu na prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, 

znaczy, nie tyle należy łatać ten system, ile wpro-
wadzić nowy.

Jak na razie są raczej bieżące próby naprawy sy-
tuacji finansowej mediów publicznych, które m.in. 
polegają na tym, o czym mówił przewodniczący 
Kołodziejski, że zastosowano wypłaty z tytułu re-
kompensaty dla nadawców publicznych za nieuzyska-
ne wpływy w związku z tym, że ustawodawca zwol-
nił pewne grupy obywateli z płacenia abonamentu. 
I z tego tytułu te rekompensaty przysługują. Te kwoty 
– one tutaj były wymieniane – napłynęły do mediów 
publicznych i ustabilizowały w roku bieżącym i na 
rok przyszły sytuację finansową w tych mediach. A te 
wpłaty zaczęły się pod koniec ubiegłego roku.

Ale oczywiście zdecydowanie opowiadamy się za 
tym, żeby został skonstruowany już trwały system 
nowego finansowania mediów publicznych. Chodzi 
o to, żeby te media miały jasną perspektywę finanso-
wą i mogły w związku z tym podejmować też pewne 
plany, głównie inwestycyjne, ale również programo-
we, bo planowanie z roku na rok nie stwarza dobrej 
sytuacji w mediach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Chce pan jeszcze dopytać? Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać pana przewodniczącego rów-

nież o to, czy przedmiotem prac rady było wyjaśnianie 
przyczyn, dla których telewizja publiczna nie prze-
dłużyła bardzo sensownej, wydaje mi się, i owocnej 
współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Orkiestrą, która wydaje się jednym z najciekawszych 
projektów w historii ostatniego 30-lecia. No, nie chcę 
zachwalać, bo wiele walorów tej akcji nie tylko ma 
charakter czysto materialny, ale również wzbogaca 
kapitał społeczny etc., etc. Czy przedmiotem zaintere-
sowania rady było wyjaśnienie powodów, dla których 
telewizja publiczna zaprzestała tej, wg mnie, bardzo 
potrzebnej i społecznie pożytecznej współpracy?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
O ile dobrze pamiętam, na jednym z posiedzeń 

Rady Mediów Narodowych członkowie rady pytali 
kierownictwo telewizji m.in. o tę sprawę, o której 
mówi pan senator. I uzyskaliśmy, jak pamiętam, taką 
odpowiedź, że telewizja informuje i będzie informo-
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(przewodniczący K. Czabański) gramie „Gość Wiadomości” udział przedstawicieli 
Prawa i Sprawiedliwość wynosi 80%, a tylko 20% 
to udział pozostałych partii politycznych. Jak pan się 
do tego odniesie?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Jeżeli chodzi o wszelkie kwestie monitorowania 

mediów publicznych, to te zadania są wykonywa-
ne w ramach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
W związku z tym doszliśmy do wniosku, że nie bę-
dziemy dublować tej pracy, bo związane są z tym wy-
datki finansowe. Wszelkie monitoringi są prowadzone 
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i jeżeli 
są prośby o monitorowanie z jakichś szczególnych 
powodów lub skargi na programy, to one też są roz-
patrywane na podstawie monitoringów Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji i w ramach uprawnień 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rada Mediów 
Narodowych nie zajmuje się tą kwestią oddzielnie.

A jeżeli chodzi o informację na temat udziału po-
szczególnych ugrupowań politycznych w czasie emisji 
programów telewizyjnych czy w ogóle w mediach pu-
blicznych, to takie informacje są na bieżąco publikowa-
ne, zresztą pan senator przed chwilą odwołał się do tych 
publikacji, i one są dostarczane przez same spółki me-
dialne. Sporządzane są one według określonych kryte-
riów, wyliczany tam jest czas wystąpień przedstawicieli 
rządu, przedstawicieli parlamentu, przedstawicieli partii 
politycznych, związków zawodowych i jeszcze innych 
ważnych grup, stowarzyszeń, instytucji, i jest to poda-
wane do wiadomości publicznej, również do wiadomości 
członków Rady Mediów Narodowych. Wpływa to na 
bieżąco, wszyscy mamy do tego dostęp, możemy z tego 
korzystać. W związku z tym również partie polityczne 
reprezentowane w samej Radzie Mediów Narodowych 
mają na bieżąco wgląd w te statystyki.

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek, tylko dopytam.
Ja chciałbym uzyskać pana ocenę tej ogromnej 

dysproporcji, jaka jest w programach informacyjnych, 
w szczególności w tej audycji, tym bardziej że gdyby 
przywołać pana wypowiedzi… Przywołam tylko 2. 
One, myślę, dają jakiś obraz pana poglądów, bo pan 
się uchyla od tej odpowiedzi. Jedna to taka, że media 
publiczne mają wspierać polską rację stanu, którą 
realizuje obecny rząd. Kolejna wypowiedź: więcej 
swobody miały media w PRL niż trzymane na krót-
kim pasku media, jak obecnie komercyjne. Tak więc 
w tym kontekście moje pytanie dotyczące pana oceny 
tej dysproporcji ma znaczenie, dlatego po raz kolejny 
pytam pana o pana opinię.

to żaden przedstawiciel Rady Mediów Narodowych 
nie brał udziału w tym przyjmowaniu. Regulamin 
stanowił, że oferty mają wpływać na adres biura po-
dawczego Sejmu i myśmy w tym nie uczestniczyli, 
żaden przedstawiciel Rady Mediów Narodowych 
w tym nie uczestniczył.

Jeżeli chodzi o druga sprawę, o konkurs na pre-
zesa Polskiego Radia, to chciałbym… Oczywiście 
odpowiem na pytanie pani senator, choć to nie do-
tyczy punktu, o którym rozmawiamy, tj. informacji 
dotyczącej roku 2017 – bo pani, jak rozumiem, pyta 
o obecną, bieżącą sytuację w Polskim Radiu…

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, bo nie 
wiem, czy za półtora roku będę senatorem, Panie 
Przewodniczący. Tak że pytam teraz, a nie za półtora 
roku. Dziękuję.)

Przepraszam…
(Senator Barbara Zdrojewska: Pytam teraz, bo nie 

chcę czekać jeszcze rok, na kolejne sprawozdanie.)
Nie, nie… Ja oczywiście odpowiem na to pytanie.
Dotychczasowy prezes Zarządu Polskiego Radia 

został zawieszony na początku sierpnia tego roku, 
a odwołany w końcu sierpnia, więc nie upłynął jesz-
cze miesiąc… no, może właśnie upływa miesiąc od 
czasu odwołania. Proszę nam dać trochę czasu na 
wyłonienie nowego prezesa, a na pewno to zrobimy. 
I ja nie widzę tutaj opóźnienia. Zarząd jest stabilny, 
przewodniczący Rady Nadzorczej został oddelego-
wany do kierowania Zarządem Polskiego Radia, sy-
tuacja jest całkowicie stabilna, nie wymaga jakichś 
radykalnych, gwałtownych działań.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sługocki jeszcze… Przepraszam, pan 

senator Rybicki. Tak, proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Ja wrócę do pana wywiadu właśnie z okresu, kiedy 

się kształtował pomysł na Radę Mediów Narodowych. 
Zapowiedział pan, że celem rady mediów będzie dba-
nie o to, aby w interesie odbiorców media podawały 
rzetelne informacje, które będą rozgraniczane od 
opinii. I dodał pan, że jednym z zadań rady będzie 
stworzenie zespołu, który będzie na bieżąco mo-
nitorował program mediów publicznych. Czy taki 
zespół powstał i czy analizuje np. udział procento-
wy przedstawicieli partii politycznych w głównych 
programach politycznych i informacyjnych mediów 
publicznych? Pytam, bo np. podczas debaty w Sejmie 
posłowie wskazywali na dysproporcje – np. w pro-
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mogą wystąpić. Należy im przeciwdziałać. Tak proszę 
rozumieć to, co powiedziałem, Panie Senatorze.

(Senator Leszek Czarnobaj: To mam jeszcze jedno 
pytanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Teraz zapytam konkretnie: czy pan minister wi-

dzi patologię, jeśli chodzi o – zacytuję – dostępność, 
która była w sierpniu 2014 r. i w sierpniu 2018 r.? 
Przeczytam to zestawienie. Pan minister zapewne 
je zna, skoro mówi, że dostajecie państwo te dane. 
Czy pan minister uważa, że to, co dostajecie, to jest 
normalne, czy że to jest patologia? O to pytam.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Ale o jakim zestawieniu pan 
mówi?)

Mówię o zestawieniu dotyczącym dostępu par-
tii politycznych do czasu antenowego w 3 stacjach: 
TVP Info, TVP1 i TVP2.

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: A mógłby pan przytoczyć te 
dane?)

W roku 2014…
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Jak rozumiem, w 2014 r., pana 
zdaniem, była dobra dostępność, a w 2018 r. – niedo-
bra. Tak czy nie?)

Panie Ministrze, ja to powiem w debacie. Chodzi 
o to, czy pan minister zna te dane. A jeśli zna, to 
proszę o pana zdanie. No, nie będę teraz…

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Tak.)

Pani marszałek nie pozwoli mi teraz tak długo 
czytać. Prawda? Ja to przeczytam w debacie.

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Rozumiem, ale… Wie pan, ja mam…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
Jeśli można, Pani Marszałek, powiem jedno zda-

nie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo, Panie 

Przewodniczący.)
Proszę to traktować jako zdanie publicysty, a nie 

przedstawiciela rady mediów, ponieważ myśmy nie 
zajmowali w tej sprawie stanowiska. To będzie zdanie 
człowieka mediów, który od ponad pół wieku w tych 

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:

Jeżeli pan senator pyta o moją ocenę osobistą…
(Senator Sławomir Rybicki: Jako przewodniczący 

Rady Mediów Narodowych…)
Rada Mediów Narodowych tym się nie zajmowa-

ła, nie wydała oceny w tej sprawie, więc nie mogę 
posługiwać się szyldem Rady Mediów Narodowych, 
odpowiadając na to pytanie.

Mogę panu powiedzieć, że statystyce zawsze nale-
ży się dobrze przyjrzeć, sprawdzić, co się za nią kryje. 
W tych statystykach często jest tak, że wystąpienia człon-
ków rządu są liczone i podawane jako… są sumowane 
i dołączane do ogólnej liczby wystąpień ugrupowań rzą-
dzących w danym momencie, tak? Czyli nie tylko… Jeśli 
ktoś występuje jako przedstawiciel danej partii, partii X, 
ale również jeżeli rząd jest tworzony przez partię X, Y i Z, 
to każdy występujący w imieniu rządu, a nie w imieniu 
partii, referujący jakieś problemy, którymi zajmuje się 
dane ministerstwo, może być liczony jako przedstawiciel 
polityczny, a to byłoby błędem. Dlatego zawsze należy ta-
kie statystyki dobrze obejrzeć. Nie pamiętam w tej chwili 
tych, o których pan mówi, żeby je przeanalizować.

Generalnie ja mogę panu powiedzieć, że gdy oglą-
dam różne telewizje, w tym telewizję publiczną, to 
mam wrażenie, że polityki jest tam zdecydowanie za 
dużo. Ja nie mam wrażenia, że jest jej za mało, tylko 
za dużo, i nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek, kto 
aktywnie działa na forum politycznym, był z tej debaty 
telewizyjnej wykluczony. Ale to jest moje osobiste od-
czucie. A jeżeli są tu jakieś skrzywienia, to oczywiście 
jest to patologia, z którą należałoby walczyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są…
Pan senator.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jedno krótkie 

pytanie w nawiązaniu do tego, co pan minister po-
wiedział. Powiedział pan w ostatnim zdaniu, że jeżeli 
w dostępie istnieje patologia, to należy ją zwalczać. 

Czy wyciągam właściwy wniosek, że pan minister 
mówi, że tej patologii nie ma?

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Patologia zawsze jest w naszym życiu. Nie jest 

tak, że mamy życie idealne. Takie zjawiska zawsze 
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(przewodniczący K. Czabański) nie, a w toku głosowania okazało się, że wynik 
wynosi 3:3 – były 3 głosy za przyjęciem sprawoz-
dania i 3 głosy za nieprzyjmowaniem sprawozda-
nia. W związku z tym nie było rozstrzygnięcia. 
Regulamin nakłada na Komisję Kultury i Środków 
Przekazu obowiązek przedstawienia Wysokiej Izbie 
opinii. W związku z tym w dniu 9 lipca odbyło się 
kolejne posiedzenie Komisji Kultury i Środków 
Przekazu i odbyło się głosowanie. Większością gło-
sów komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
sprawozdań za rok 2017 Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że podczas 
dyskusji w komisji kultury również pojawiały się 
wątki, które odbiegały od zawartości sprawozdania. 
Przypominam, że mówimy o roku 2017, a pojawiały 
się kwestie i problematyka, które dotyczyły wcze-
śniejszego okresu.

Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że my-
śmy jako parlamentarzyści, zwłaszcza ci, którzy są 
przez kilka kadencji, się trochę przyzwyczaili do 
tego, że w zasadzie to Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji była tym organem, który niejako cało-
ściowo, jako organ konstytucyjny, nadzorował tę 
tematykę i był odpowiedzialny za procedury w ob-
szarze mediów elektronicznych, w tym aktywnie 
brał udział w kreowaniu rad nadzorczych i władz 
spółek mediów publicznych. Jak wiemy, zostało to 
w tej kadencji zmienione i w tej chwili mamy nowy 
organ – Radę Mediów Narodowych, która niejako 
od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji te sprawy 
przejęła. Stąd potrzeba… Stąd rozpatrujemy 2 spra-
wozdania i jest 2 przewodniczących, którzy referują 
tę problematykę.

Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz podkre-
ślam, że Komisja Kultury i Środków Przekazu re-
komenduje Senatowi przyjęcie sprawozdania za rok 
2017 zarówno Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
jak i Rady Mediów Narodowych. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy pan Juliusz Braun uzasadniał – a jeśli tak, to 

jak – swoje zdanie odrębne?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Głośniej troszkę 

prosimy.)

mediach funkcjonuje. Ja w 2014 r. miałem wrażenie, 
że debata telewizyjna – do niej bym się tu ograni-
czył, bo jest ona jakby najbardziej widoczna – wy-
kluczała bardzo ważne części naszego społeczeństwa. 
W 2018 r. takiego wrażenia nie mam.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, dziękuję panu bardzo.
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 

Krzysztof Czabański: Dziękuję uprzejmie.)
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 

Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, 
o przedstawienie sprawozdań komisji w sprawie 
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2017 r. oraz w sprawie informacji 
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 
Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
oraz Rady Mediów Narodowych! Zaproszeni Goście! 
Wszyscy Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 
Kultury i Środków Przekazu sprawozdanie ko-
misji o 2 sprawozdaniach 2 organów: Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów 
Narodowych.

Komisja kultury dwukrotnie obradowała nad tymi 
dokumentami, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 
2018 r. oraz na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2018 r.

Podczas posiedzeń komisji sprawozdanie 
zaprezentował zarówno pan przewodniczący 
Kołodziejski, jak i pan przewodniczący Czabański. 
Jeżeli chodzi o sprawozdanie Rady Mediów 
Narodowych, to podczas posiedzenia komisji 
zdanie odrębne wyraził członek Rady Mediów 
Narodowych, pan Juliusz Braun.

Po przedstawieniu sprawozdań komisja odbyła 
dyskusję. Elementy, które powtarzały się podczas 
naszej dzisiejszej debaty w Senacie, mniej więcej 
odzwierciedlały kierunek dyskusji, która odbywała 
się podczas posiedzenia obu komisji.

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca został posta-
wiony przeze mnie wniosek, aby senacka Komisja 
Kultury i Środków Przekazu przyjęła sprawozdanie 
Rady Mediów Narodowych. Odbyło się głosowa-
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publicznej na niektórych polityków, o przekłamy-
waniu informacji w programach publicystycznych 
Telewizji Polskiej, o elektronicznym wykopiowywa-
niu z klapy gościa zaproszonego do rozmowy serdusz-
ka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bez infor-
mowania tej osoby o tego typu działaniu, które miało 
miejsce, bezprawnym i naruszającym jej dobra osobi-
ste. Nie znalazłam też potępienia pana Ziemkiewicza 
– mówię o roku sprawozdawczym – czy pani Ogórek 
za antysemickie wypowiedzi, które padły w ich pro-
gramach nadawanych na antenie telewizji publicznej, 
za słowa pełne nienawiści, które płynęły z ekranu. 
I wobec tego pytam: po co albo do czego jest nam 
potrzebna taka Rada Mediów Narodowych?

Po wtóre, rada może w ramach swoich uprawnień 
formułować opinie i stanowiska, z których w praktyce 
nic nie wynika. Zarówno jej opinie, jak i uchwały 
nie są przez nikogo, powiedziałabym, wykonywane.

Ta rada, jak sama pisze, nie ma żadnych uprawnień 
nadzorczych poza możliwością odwoływania osób 
pełniących funkcje w organach spółek. Od spółek 
przejmuje jedynie roczne i kwartalne sprawozdania – 
jest to w zasadzie to, co zawsze robiła i robi Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji. Zresztą większość rze-
czy, którymi zajmuje się Rada Mediów Narodowych, 
wykonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która 
ma to w swoich obowiązkach. A więc jest tutaj ewi-
dentne powielanie tego, co w pewnym przedziale robi 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Po trzecie, chciałabym powiedzieć o wykazie 
interwencji, spraw zgłoszonych do Rady Mediów 
Narodowych zacytowanych w sprawozdaniu na stro-
nie 17 i 18. Większość tych interwencji, a jest ich przy-
wołanych kilkadziesiąt, dotyczy nadużyć i niepraw-
dziwych, kłamliwych informacji w rządowej telewizji, 
czyli TVP SA. I są podane przykłady tych programów 
w tejże informacji: TVP Info, program „Woronicza 
17”, „Kwadrans polityczny”, „Minęła dwudziesta”, 
„Wiadomości”, „W tyle wizji” i jeszcze wiele innych. 
W skargach tych dominuje brak przestrzegania plura-
lizmu, lekceważenie niektórych ważnych społecznie 
wydarzeń, jak chociażby sukcesy niespotykane na 
świecie i udział obywateli świata w charytatywnej ak-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podkre-
ślane jest absolutne lekceważenie tego zjawiska, wy-
darzenia, które ma miejsce raz do roku. Interwencje 
mówią o naruszaniu ustawy o radiofonii i telewizji 
w programach Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, 
o niewykonywaniu ustawowych kompetencji w nie-
których przypadkach przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji wobec mediów prywatnych rażąco łamią-
cych ustawę o radiofonii i telewizji, dotyczą treści 
wyemitowanych w takich programach jak „W cztery 
oczy” 3 października 2017 r. i wielu innych.

I pytam: co? Gdzie w sprawozdaniu jest chociażby 
jedna wzmianka o skutkach zadziałania Rady Mediów 

Senator Jan Maria Jackowski:

Owszem, podczas posiedzenia komisji pan 
dr Juliusz Braun uzasadniał swoje wątpliwości – żeby 
była jasność: cytuję jego słowa – co do prawidłowego 
powołania rad nadzorczych w mediach publicznych. 
I wyraził w tym zakresie swoje zdanie odrębne. W za-
sadzie głównie tego dotyczyła jego wypowiedź pod-
czas posiedzenia komisji. Odnosił się do okresu… 
Przypomnę, bo może nie wszyscy to pamiętają, że 
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował rozwiąza-
nia dotyczące ustroju i sposobu kreowania władz, 
statutowych władz w mediach publicznych. Po tym 
wyroku… Już nie pamiętam, jaka była sekwencja, 
w każdym razie ustawa została zmieniona. Tak więc 
Trybunał Konstytucyjny odnosił się do sytuacji, która 
nie istniała. Pan Juliusz Braun ten wątek w swoim 
głosie odrębnym przedstawił, z tym że to również nie 
dotyczyło materii tego sprawozdania, a to z bardzo 
prostej przyczyny – odnosił się do wydarzeń sprzed 
2,5 roku, a więc na pewno nie z roku 2017.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Barbarę Borys-Damięcką.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Proszę państwa, mam problem. Przede wszyst-

kim odniosę się do sprawozdania Rady Mediów 
Narodowych, bo zadziwiło mnie to sprawozdanie. 
Bardzo trudno jest mi ocenić działalność Rady 
Mediów Narodowych na podstawie przedstawione-
go tutaj sprawozdania, ponieważ 85%, a może nawet 
więcej, jego zawartości to są uchwały powołujące 
rady programowe Polskiego Radia i jego spółek tere-
nowych oraz uchwały powołujące prezesów telewizji 
publicznej, spółek regionalnych telewizji publicznej 
i wszystkich spółek radiowych. To jest dla nas, sena-
torów, informacja. Są to uchwały, w których wymie-
niane są nazwiska i daty, kiedy odbyło się dane powo-
łanie. I tyle. Uchwały mające charakter informacyjny 
są jednoznacznie czytelne dla odbiorcy tego raportu.

Mamy też tutaj 2 oświadczenia informujące, że 
konstytucja zapewnia wolność prasy i innych środ-
ków społecznego przekazu. W tych oświadczeniach 
z niepokojem odnotowuje się agresywne zachowania 
i ataki niektórych polityków na Telewizję Polską, czy-
li telewizję publiczną. Nie znajdujemy tutaj jednak ani 
jednego oświadczenia mówiącego o atakach telewizji 
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(senator B. Borys-Damięcka) …nad TVP Polonia i dofinansowuje… Teraz już 
odszedł z tego stanowiska. I mamy w zarządzie 
przedstawiciela fundacji, który ma dużo wspólnego 
z inicjowaniem w TVP Polonia pewnych progra-
mów potrzebnych tej fundacji. Tak więc po prostu 
w samej radzie programowej mamy przedstawi-
cieli rządu. A tymczasem założenie powoływa-
nia rad programowych było takie, że mają to być 
rady składające się z fachowców, dziennikarzy, 
ludzi kultury i twórców. I tutaj, proszę państwa, 
nie można dokonać zmiany, jak poinformowała 
mnie przedstawicielka Rady Mediów Narodowych, 
ponieważ ustawa stanowi, że członkowie rad pro-
gramowych są powołani na całą kadencję. Ale 
w przypadku Sądu Najwyższego, jak się okazuje, 
można wprowadzać jakieś ustawy, które zmieniają 
kadencyjność, odwołują sędziów, posyłają ich na 
emerytury itd. A tutaj…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, czas.)
…pilnują się państwo ściśle. I Rada Mediów 

Narodowych nie ma na to kompletnie żadnego wpły-
wu. Tak więc ja zadaję pytanie… Przepraszam, że 
trochę przeciągnę, ale debatujemy nad 2 sprawoz-
daniami.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, ale czas ten sam, 
Pani Senator.)

Wiem. Minutę jeszcze, Pani Marszałek. Już koń-
czę.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale już 12 minut pani 
występuje.)

Już kończę, już kończę, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę już ostatnie 

zdanie…)
Chciałabym na koniec, zadając pytanie, po co nam 

taka Rada Mediów Narodowych, stworzona jako ciało 
polityczne dla osoby czy osób, ale nie na potrzeby 
ulepszania mediów publicznych, powiedzieć parę 
słów na temat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Nie będę mówiła o żadnych moich zastrzeżeniach itd., 
jednak… i nie jestem wielbicielką ani zwolenniczką, 
ale uważam, że jedynym organem w tej sytuacji… 
Mówię o Radzie Mediów Narodowych. Te wszystkie 
zadania, które przyjęła na siebie czy powiela Rada 
Mediów Narodowych, to są zadania, które wypełnia 
i wypełniała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
I jej powinny być pozostawione wszystkie te kompe-
tencje. Organ nazwany Radą Mediów Narodowych 
jest organem kompletnie niepotrzebnym. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
O zabranie głosu poproszę pana Jerzego 

Fedorowicza.
Proszę, Panie Przewodniczący.

Narodowych, o jakichś osiągnięciach w związku 
z interwencją, o swojej skuteczności. W tym spra-
wozdaniu nie ma ani jednego akapitu poświęcone-
go jakimkolwiek rozwiązaniom. W sprawozdaniu 
znajduje się jedynie wzmianka, że rada prowadziła 
korespondencję z premierem, ministrami, zarządem 
TVP i innymi organami, ale nie ma ani jednego sło-
wa, ani jednej wzmianki o tym, czy w przypadku 
którejkolwiek z tych spraw udało się Radzie Mediów 
Narodowych coś załatwić, uzyskać, tak żeby udzielić 
odpowiedzi na zarzuty, pokazać, z jakim skutkiem 
zadziałała, czy po prostu poinformować, że niektóre 
organy, do których się zwracała, rozmyły tę sprawę 
i nic nie zostało załatwione.

Cały czas słyszymy… Chciałabym zapytać: czy 
ktoś z państwa słyszał albo czytał o tym, że rada 
zajęła stanowisko w sprawie kopanych, opluwanych 
kobiet na marszu narodowców albo zainterwenio-
wała w takiej sprawie, że media świata pokazywały, 
relacjonowały obiektywnie zdarzenia z tego marszu, 
a telewizja publiczna pokazywała wydarzenia w ogra-
niczony sposób, tak aby skutek działań nieprzychyl-
nych był jak najmniejszy?

Tak więc pytam, o jakim pluralizmie, obiektywi-
zmie i rzetelności dziennikarskiej, o których pisze 
się na wstępie sprawozdania, można tutaj w ogó-
le mówić, skoro mamy telewizję, którą obywate-
le nazywają rządową, mimo że powinna być ona 
obywatelska albo publiczna. Co robi Rada Mediów 
Narodowych, aby móc ten pluralizm i tę nazwę „tele-
wizja publiczna” zachować? Zwracam też uwagę, że 
w składzie tej rady w sensie politycznym – i dlatego 
twierdzę, że jest to rada polityczna – rady, która jest 
5-osobowa, jest 3 członków, łącznie z przewodniczą-
cym, z opcji rządzącej, 1 osoba jest z PO, nie wiem, 
do jakiej opcji należy pan Podżorny, czy w ogóle do 
żadnej nie należy, ale w to nie wnikam, bo to jest 
1 osoba.

I na koniec: rada sama stwierdza, że nie ma żad-
nych kompetencji o charakterze legislacyjnym, nie 
może zgłaszać projektów ustaw, poprawek legisla-
cyjnych, proponować nowelizacji itd. Dam taki przy-
kład. Zgłaszałam to na posiedzeniu komisji kultury. 
Pracujemy i działamy według ustawy o radiofonii 
i telewizji, w której jest zapis o powoływaniu rad 
programowych i o proporcjach, jakie powinny być 
zastosowane. Na skutek różnych ruchów polityków 
i ich awansów lub odwołań mamy np. w radzie pro-
gramowej TVP Polonia przewodniczącego, który 
był wiceministrem obrony narodowej, a obecnie jest 
szefem gabinetu premiera, mamy wiceministra, czyli 
przedstawiciela rządu, wiceministra Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, który ma nadzór…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
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nego w radiofonii i telewizji”. No i teraz zobaczmy, 
czy tak jest naprawdę. No bo ja mam tutaj pewien 
zestaw, o którym rozmawialiśmy na posiedzeniu na-
szej komisji. Mam zestaw, Panie Przewodniczący, 
tych napisów, które się znalazły w telewizji na pasku 
w „Wiadomościach”: „Donald Tusk dał sygnał do 
ataku na Polskę”, „świat bardziej interesuje się atla-
sem kotów prezesa niż protestami totalnej opozycji”, 
„totalna opozycja w totalnej”… – no, to jeszcze… 
„szokujący antypolonizm Donalda Tuska”, „total-
na histeria totalnej opozycji”, „rząd spełnił już pra-
wie wszystkie obietnice”, „Platforma kłamie, chcąc 
wrócić do władzy”, „Platforma Obywatelska obraża 
Polaków, nazywając ich faszystami”.

No, Panie Przewodniczący, ja bardzo przepra-
szam… Ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. 
Idzie takie uogólnienie, po którym teoretycznie powi-
nienem – jako obywatel i człowiek, który walczył o tę 
wolność dla Polski – pójść i powołać do sądu takiego 
gościa, który coś takiego pisze, a pan na to nie reagu-
je. Jeżeli pan udowodni, że pan nie ma obowiązku 
reagowania na takie rzeczy, to przyznam panu rację 
i sam pójdę do sądu.

A teraz idźmy dalej. Dlaczego żądam odrzuce-
nia tego? Proszę państwa, ja dostaję… Oczywiście 
media są wolne i nie ma problemu. Myśmy kiedyś 
próbowali nawet na konferencjach przygotować na-
szych ukraińskich braci do wzorca, jakim są me-
dia publiczne. I Krajowa Rada też. Odbywały się 
w Senacie i w Sejmie Rzeczypospolitej spotkania, 
w których brali udział przedstawiciele opozycji i ko-
alicji, przygotowujące ludzi, którzy żyli w systemie 
totalitarnym, do przejścia do naprawdę publicznych 
mediów. I teraz ja jestem w sytuacji, w której były 
poseł partii obecnie rządzącej pisze artykuł… On 
oczywiście jest wszędzie, tylko ja go chcę zacytować 
dla opinii publicznej i po to, żeby protokół sejmowy 
miał to dla archiwum na stole. Proszę bardzo: dzien-
nikarze Telewizji Polskiej „stali się po prostu par-
tyjnymi funkcjonariuszami, którzy okładają po gło-
wach polityków opozycji oraz zachwalają wszystkie 
działania PiS. Główne wydanie «Wiadomości» stało 
się parodią serwisu informacyjnego i bezrefleksyjnie 
wysługuje się władzy bez zachowywania jakichkol-
wiek standardów”. To jest dziennik „Rzeczpospolita”. 
„Dziennikarze telewizji publicznej na swych kontach 
twitterowych lub facebookowych atakują bez pardonu 
i po chamsku polityków z PO czy Nowoczesnej”…

Ja jestem świadkiem tego. Byłem zaproszony do 
debaty politycznej na temat przedstawienia i młody 
dziennikarz, który w ogóle nie ma zielonego poję-
cia o prowadzeniu programu, przez cały czas mówił 
o Amber Gold, a do tego pomagali mu posłowie z ko-
alicji rządzącej. Tak wygląda prawda. Od tej pory 
więcej nie pojawiłem się w telewizji publicznej. Choć 
chcę powiedzieć, że za czasów, kiedy byłem w ko-

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Państwo Senatorowie!
No, oczywiście jestem przewodniczym tej komisji, 

ale przez całe lata byłem też wiceprzewodniczącym 
sejmowej komisji i wiele tych sprawozdań przyjmo-
waliśmy. To odbyło się zgodnie z zasadami, padło 
bardzo dużo pytań, oczywiście one wszystkie, a także 
odpowiedzi na nie, są dostępne, bo są w protoko-
łach. Głównie jednak mówiliśmy o tym, że nie ma 
już mediów. Tzn. my, z opozycji, mówiliśmy o tym, 
że nie ma już mediów publicznych, że są media po-
lityczne. Zresztą ja też o tym mówiłem i za chwilę 
to udowodnię.

Najpierw tylko w sprawie Rady Mediów 
Narodowych chciałbym przytoczyć fragmenty zdania 
odrębnego, dlatego że jest to strasznie ważne dla opi-
nii publicznej, a mianowicie: „zastrzeżenie dotyczy 
faktu, że Rada Mediów Narodowych w roku 2017 – 
zresztą do tej pory tak jest – nie wykonywała swojego 
podstawowego, praktycznie jedynego wymienionego 
w ustawie konkretnego obowiązku, jakim jest powo-
ływanie władz spółek mediów publicznych i Polskiej 
Agencji Prasowej. W większości spółek radiowych 
funkcjonują zarządy i rady nadzorcze powołane 
przez ministra skarbu 2,5 roku temu na podstawie 
ustawy, która przez Trybunał Konstytucyjny została 
uznana za sprzeczną z konstytucją. A więc mamy 
do czynienia z sytuacją, w której ogromna więk-
szość organów spółek medialnych została powołana 
w sposób sprzeczny z konstytucją, a Rada Mediów 
Narodowych mimo wielokrotnych postulatów za-
równo pana Podżornego, jak i moich, tej sprawy nie 
podjęła. To jedna kwestia”. A druga dotyczyła braku 
przedstawicieli środowisk mniejszości narodowych 
i etnicznych w spółkach. To tyle opinii dotyczącej 
tego sprawozdania… 

Ja nad sprawozdaniem Rady Mediów Narodowych 
specjalnie się nie zatrzymuję, bo to jest taki dziwny 
twór, który powstał widocznie na zlecenie politycz-
ne i on sobie istnieje. Zresztą już kiedy powstawał 
projekt, wiedzieliśmy, kto będzie szefem tej rady, 
a czegoś takiego w historii polskich mediów publicz-
nych jeszcze nigdy nie było. Różne były sytuacje, 
w których zdawało się, że staramy się jak najmniej 
upubliczniać i odpolityczniać, ale czegoś takiego nie 
było.

Oczywiście przyjęliśmy też sprawozdanie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Teraz ja złożę wnioski o odrzucenie obydwu spra-
wozdań. Mam je przygotowane, Pani Marszałek, na 
piśmie. I zaraz je udowodnię…

A więc konstytucja mówi, w art. 213, że „Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności 
słowa, prawa do informacji oraz interesu publicz-
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(senator J. Fedorowicz) czącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która 
chyba istnieje tylko dlatego, że jest zapisana w kon-
stytucji. Bo prawdopodobnie byłaby rozwiązana wte-
dy, kiedy po nocach obradowaliśmy, gdyby nie to, 
że została zapisana w konstytucji… Ale nadal jest. 
I warto by się było zastanowić dzisiaj, czy naprawdę 
służy temu, co jest zapisane w konstytucji i o czym 
mówił pan senator Fedorowicz, czy naprawdę służy 
społeczeństwu, czy naprawdę służy wolności mediów 
w Polsce ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jeśli chodzi o Radę Mediów Narodowych, to ona 
tak naprawdę została stworzona pospiesznie. Ta usta-
wa była zła i zresztą to dzisiaj widać. Ma niewielkie 
kompetencje, za niewiele rzeczy odpowiada i wła-
ściwie trudno tu cokolwiek oceniać. Tak, jak mówiła 
pani senator Barbara Borys-Damięcka, w tym spra-
wozdaniu mamy jedynie jakieś uchwały i ogólniki.

Można by się jednak zastanowić nad tym – i być 
może kiedyś poświęcić temu posiedzenie komisji kul-
tury, bo dzisiaj będziemy mieli na to za mało czasu 
– jak to możliwe, że jest przeprowadzany konkurs na 
szefa Telewizji Polskiej, zostaje przyniesiony wniosek 
obecnego prezesa po godzinie 16.00 – bo to miało 
być po 16.00 – i nie kontroluje tego Rada Mediów 
Narodowych, tylko mówi, że to było jakby poza jej 
zakresem, ponieważ to gdzieś tam… jakieś biuro 
podawcze… i zostało to przyjęte. Ja przypominam 
państwu poprzednie konkursy, kiedy to było monito-
rowane, kiedy były jawne przesłuchania, kiedy było 
wiadomo, do której i gdzie to jest składane itd. A dzi-
siaj mamy taką sytuację, że w zasadzie będzie można 
powiedzieć – w tej chwili jest śledztwo w prokuratu-
rze na ten temat – że to może urzędnik coś zaniedbał 
albo coś. I tak naprawdę żaden organ nie będzie za to 
odpowiedzialny, a powinien być za to odpowiedzial-
ny. To śledztwo zapewne będzie umorzone, jak coraz 
więcej śledztw w naszym kraju.

To jest sprawozdanie za 2017 r. Pytałam o te ba-
dania – odszukałam to sobie, Panie Przewodniczący 
– dotyczące obiektywizmu telewizji publicznej i ra-
dia publicznego. Pan mi na to pytanie nie odpowie-
dział, ale ja sobie to znalazłam na stronie Krajowej 
Rady. Okazuje się, że przetarg odbył się w kwietniu 
2017 r. Te badania zostały już dawno zrobione przez 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Tych 
badań pan nie chce nam udostępnić ani też nie opisał 
pan ich w sprawozdaniu. Dlaczego? Co takiego za-
wierają te badania? Mam nadzieję, że bardzo szybko, 
za tydzień, tak jak pan obiecał, je dostanę. Co takiego 
zawierają te badania, że państwo tak długo nie chce-
cie ich upublicznić? Co takiego one zawierają? Czy 
one potwierdzają obiektywizm telewizji publicznej? 
No, bardzo wątpię. Myślę, że ukrywacie państwo te 
badania, ponieważ te badania pokazują właśnie to, 
o czym tu dzisiaj mówimy w dyskusji, czyli brak 
obiektywizmu mediów publicznych.

alicji rządowej, aż bałem się chodzić do publicznej 
telewizji – która była teoretycznie nasza – bo tak wni-
kliwie i ostro atakowali mnie dziennikarze jako tzw. 
człowieka władzy. Zresztą chroniłem ich potem, jak 
przyszła „dobra zmiana”.

I dalej: „…a prezes TVP biega po instrukcje na 
Nowogrodzką”. A to jest najfajniejsze: „Nadzór nad 
mediami sprawuje troje posłów PiS, a każda grupa 
społeczna, która wchodzi w spór z władzą, staje się 
w TVP Info obiektem nagonki medialnej w najgor-
szym peerelowskim stylu”.

I na tym chciałbym zakończyć z nadzieją, że do 
takiej sytuacji już w przyszłości może nie dojdzie.

I chciałbym też przypomnieć państwu, że w tym 
artykule… Miałem tego nie mówić, ale pomogę 
wam… „Co więcej, wydaje się, że ich tępa propagan-
da”, czyli tego Kurs… tego, tego, „bardziej szkodzi, 
niżli służy rządowi: zniechęca bowiem do niego co-
raz więcej ludzi, nawet tych, którzy przyznają się do 
głosowania na PiS w 2015 r. Brutalność i nachalność 
wysługiwania się obozowi władzy jest tak rzucają-
ca się w oczy, że odstręcza od popierania PiS przez 
wyborców umiarkowanych i wykształconych”. Czego 
sobie i Polsce życzę.

(Oklaski)
A teraz przedstawiam, Pani Marszałek, obydwa…
(Wicemarszałek Maria Koc: …wnioski.)
…wnioski o odrzucenie.
Rozumiem, że wtedy będzie posiedzenie mojej 

komisji…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o podpisanie.)
Podpis? Aha, nie podpisałem. Już, Pani Marszałek.
Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, dam długopis. Proszę podpisać.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję. Mogę na 

siedząco?)
Proszę.
Już? Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zabieram, zabieram.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Jeszcze to. Oddam ci…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dzięki.)
…narzędzie.
Panie i Panowie Senatorowie! Pani Marszałek! 

Szanowni Nasi Goście z Krajowej Rady i z Rady 
Mediów Narodowych!

Na początku chciałabym się odnieść do tych spraw, 
o które pytałam w czasie dyskusji pana przewodni-
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(senator B. Zdrojewska) jak to satyra zwykła robić? Satyra jest od tego, żeby 
chłostać tych, którzy mają władzę, a nie opozycję. 
Państwo chłoszczecie tych, którzy mają władzę… 
Ba, państwo nawet szkalujecie ludzi, obniżacie ich 
wartość w oczach widzów, jak było w przypadku pani 
Magdaleny Klim, tzw. „Rudej”, o której był zamiesz-
czony film animowany w Telewizji Polskiej, skan-
daliczny, urągający w ogóle jakimkolwiek zasadom. 
Gdybyście państwo zamieścili również taki filmik 
o którymś z ministrów czy rządzących, to byłoby 
okej, ale państwo chłoszczecie tylko opozycję, a nie 
osoby rządzące.

Co państwo powiecie na to, że np. pan redak-
tor Ziemkiewicz porównywał ludobójstwo w obo-
zach śmierci z testami w Volkswagenie z udzia-
łem ludzi i małp? Co państwo powiecie na to, że 
państwo pozwalacie na zatrudnianie prezesowi 
Kurskiemu takich ludzi? Co państwo powiecie np. 
na to, że Telewizja Polska sieje nienawiść do Unii 
Europejskiej? Że Telewizja Polska sieje nienawiść do 
Niemców? Mogę to uwodnić, mogłabym tu czytać 
w nieskończoność. Zresztą treść niektórych pasków 
przytoczył pan senator Fedorowicz. Co państwo na 
to, że Dominika Ćosić, korespondentka w Brukseli, 
pisze o tym, że prawo nie działa wstecz, poucza 
Komisję Europejską, że prawo nie działa wstecz. 
Właśnie w tej sprawie Komisja Europejska broni 
wolności polskich sądów, że prawo nie działa wstecz. 
A pani Dominika Ćosić pisze sobie na Twitterze na 
ten temat. 

To jest tak żenujące, to jest tak śmieszne… To jest 
tragifarsa, to jest komedia po prostu. To jest przewró-
cenie wszystkich pojęć, odwrócenie wartości, od-
wrócenie prawdy i fałszu, odwrócenie tego, co jest 
śmieszne, i tego, co jest poważne. Państwo to robicie 
za pieniądze publiczne. Telewizja publiczna – pań-
stwo macie tego strzec. Mnie nie obchodzi, co robi 
jakaś prywatna telewizja, Szanowni Państwo, byleby 
ona nie obrażała uczuć religijnych itd. Ale ja nie życzę 
sobie, żeby mnie cały czas obrażała Telewizja Polska.

Szanowni Państwo, szefowa telewizji Biełsat… 
No, to sprawa sprzed kilku dni…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator.)
Tak, już kończę. 
Szefowa telewizji Biełsat wyrzuca dziennikarza 

za to, że opublikował na swoim profilu zdjęcie za-
mieszczone przez kancelarię prezydenta Trumpa. To 
jest sytuacja niebywała. Chodzi o to zdjęcie, które 
przedstawiało siedzącego prezydenta Trumpa i sto-
jącego obok naszego prezydenta Dudę. (Wesołość 
na sali) Oficjalne zdjęcie zamieszczone, Szanowni 
Państwo, na portalu społecznościowym prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Nie wolno zamieścić takiego 
zdjęcia? Za to jest dziennikarz wyrzucany? Co to są 
za standardy?

Ja pozwolę sobie jeszcze przedłużyć za…

Powiem teraz na temat tej państwa teorii plurali-
zmu mediów w Polsce, o czym mówi też często pan 
prezes Kurski. Jeżeli, nie wiem, np. TVN czy Polsat, 
czy Superstacja, czy może jakieś inne medium, ma 
jakąś swoją ulubioną opcję polityczną, to telewizja 
publiczna ma to równoważyć. Tak? Jeśli tamte będą 
np. wrogie aktualnie rządzącym, to telewizja publicz-
na ma bronić rządu itd., tak żeby był jakiś pluralizm 
i równowaga. I często słyszymy, nawet od naszych 
kolegów tutaj na sali, że wreszcie mamy równowagę, 
bo wszystkie tamte media nadają na rząd, a telewizja 
publiczna broni naszego rządu. No nie, Szanowni 
Państwo. To telewizja publiczna ma być obiektywna, 
ma być pluralistyczna i ma prezentować różne poglą-
dy – macie to państwo zapisane w ustawie. I państwo 
powinniście stać na straży tego. Jeżeli państwo tego 
nie robicie, to znaczy, że jesteście państwo organami 
zbędnymi, i jeden, i drugi organ tak naprawdę.

Chciałabym podać kilka przykładów. Rzeczy, 
z którymi mamy w tej chwili do czynienia, to są rze-
czy niebywałe. Mamy sytuacje takie, jak np. cenzuro-
wanie transmisji w mediach. Czy państwo reagujecie 
w ogóle na to? Ostatnio to była transmisja z gali, żart 
Smarzowskiego wycięto. Transmisje zresztą robi się 
z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Na wszelki wypadek.)
…żeby na wszelki wypadek… To jest tak, jak za 

komuny, naprawdę – po prostu z opóźnieniem, żeby 
można było wyciąć, co się da. Ocenzurowaliście 
państwo nawet wypowiedź rzecznika Policji, co się 
zdarzyło jakiś czas temu, chyba w ubiegłym tygodniu.

Telewizja publiczna prowadzi fatalną polity-
kę kadrową. Niedawno z telewizji odszedł Robert 
Janowski. Oglądalność spadła z 1,86 miliona… 
Średnio 1 milion 860 tysięcy osób oglądało program 
pana Janowskiego, a program pana Norbiego ogląda 
1,16 miliona. Zobaczmy, jak bardzo spadła oglądal-
ność, jaka to jest działalność na niekorzyść spółki. 
Mówię tu o działalności kadrowej.

(Senator Czesław Ryszka: Do Kurskiego niech 
pani…)

Sprawa konkursu Jacka Kurskiego i to śledztwo 
prokuratury, bardzo długo trwające, z ociąganiem, 
tak jak mówiłam… Jest to czymś wyjątkowo skan-
dalicznym. Mówię to nie do Krajowej Rady ani do 
państwa, tylko do polskiej prokuratury. To się tak 
długo ciągnie i wciąż nie można rozstrzygnąć, czy 
prezes jest legalnie powołany, czy nielegalnie.

Przypomnę państwu o tym ostatnim filmiku 
w Telewizji Polskiej… Mówił pan tutaj o programach 
satyrycznych. Tylko proszę nam wyjaśnić, dlaczego 
ta satyra, chłoszcząca satyra w mediach publicz-
nych, w Telewizji Polskiej, dotyczy tylko opozycji. 
Dlaczego państwo nie naśmiewacie się z rządzących, 
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697 milionów z zebranych przez Pocztę Polską wpły-
wów abonamentowych, a pozostałą część z tytułu 
rekompensaty wpływów utraconych w latach 2010–
2017. Utraconych wskutek tego – to trzeba przypomi-
nać – że w listopadzie 2007 r. system pobierania opłat 
abonamentowych został rozmontowany przez lidera 
Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. Przypomnę 
jego słowa: „Chcemy zlikwidować skandaliczną da-
ninę, jaką jest abonament”. I dalej: „Nie ma złudzeń: 
media publiczne mają swojego właściciela, jest nim 
państwo. Więc trzeba je przede wszystkim maksy-
malnie osłabić, żeby nie były wymarzonym łupem 
dla rządzącej ekipy”. To właśnie te słowa i późniejsze 
działania przyniosły drastyczny spadek wpływów 
z tytułu abonamentu, a co za tym idzie, przyczyniły 
się także do dużej komercjalizacji telewizji publicznej. 
Bo nie ulega wątpliwości, że ona, żeby przetrwać, też 
musi szukać środków z reklam itd.

À propos Rady Mediów Narodowych. Ja nie chcę 
się przyłączać do tego chóru krytyki, bo jest to kry-
tyka nieusprawiedliwiona, ale pamiętam, że Rada 
Mediów Narodowych zobowiązała się do przyspiesze-
nia prac nad ustawą abonamentową, a przede wszyst-
kim – wypełniając oczywiście swoje liczne zadania 
statutowe, do jakich należy powoływanie członków 
rad nadzorczych, zarządów i rad programowych – 
zobowiązała się do tego, aby, że tak powiem, podążyć 
za zmianami technologii, za rozwojem internetu, czyli 
zmienić funkcjonowanie mediów publicznych, prze-
organizować je. Chodzi o to, co nazywa się, że tak 
powiem ogólnie, hasłowo, reformą mediów publicz-
nych. Nie wiem, czy coś w tym kierunku uczyniono.

Wiele mówiło się w debacie sejmowej – mniej 
oczywiście w senackiej, chociaż te słowa też padły 
– o zawłaszczeniu mediów publicznych przez Prawo 
i Sprawiedliwość; zarzucano rządzącym najróżniejsze 
grzechy. Ale przecież to zawłaszczenie – powiem 
wprost – nie dotyczy tylko mediów publicznych. To 
media komercyjne zostały całkowicie zawłaszczone 
przez opozycję. To tak, jakbyśmy zapominali o tym… 
Media już nie są czwartą władzą, media są pierwszą 
władzą. To nie jest tak, jak zdefiniował to w XIX w. 
Thomas Macaulay, że to jest czwarta władza. Przecież 
dzisiaj media nierzadko prawie że uchwalają usta-
wy i wydają wyroki, wpływają na rządzących, czyli 
sprawują faktyczną władzę, nie ma co tego ukrywać.

Przypomnę, że statystyczny Polak poświęca 
codziennie na oglądanie telewizji ok. 130 minut, 
a w niedziele 4 godziny, że dla wielu z nich jest to 
jedyne źródło informacji. Zatem, mówiąc wprost, 
każda telewizja może tak przerobić świadomość, 
że ktoś czarne uzna za białe i odwrotnie. No, taka 
jest prawda, kto ma telewizję, ten ma władzę, ten 
może społeczeństwo rozwijać, wzmacniać, ale także 
odwrotnie, może umysły ludzkie pustoszyć i zakła-
mywać. I tu przypomnę, że „róbta, co chceta” wołał 

Wicemarszałek Maria Koc:

Nie, Pani Senator. To ja proponuję 5 minut.
(Senator Barbara Zdrojewska: Drugie 5 minut?)
Tak, żebyśmy się trzymali czasu.
(Senator Barbara Zdrojewska: Od razu?)
Nie, po panu senatorze.
(Senator Barbara Zdrojewska: No tak, właśnie 

mówię, tak.)
To zapisuję panią jeszcze na 5 minut.
(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo dziękuję.)
Dziękuję.
Pan senator Czesław Ryszka. Proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo 

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
oraz Rady Mediów Narodowych!

Właściwie należałoby zrezygnować z moje-
go przemówienia i podjąć polemikę z państwem, 
bo takich bzdur, jakichś anegdot, ataków na pana 
Kurskiego czy na różne telewizje… No, nie przystoi 
to w czasie debaty nad sprawozdaniem Krajowej Rady 
i Rady Mediów Narodowych. No, nie będę polemizo-
wał z przedmówcami, aby nie sprowadzić tej naszej 
debaty do sejmowych pyskówek, dlatego że dzisiaj 
– może nie po raz pierwszy, ale znowu – spotkałem 
się z tym, że w Senacie są ludzie, którzy zachowują 
się podobnie jak Nowoczesna w Sejmie.

Przechodzę do meritum. Faktycznie rok 2017 był 
pierwszym takim rokiem, w którym otrzymaliśmy 
pełne sprawozdanie z pełnej kadencji Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. 
I obydwa te sprawozdania zawierają dużo informacji 
dotyczących realizowania różnych zadań. W przy-
padku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji były to 
zadania związane z prowadzeniem bardzo licznych 
postępowań koncesyjnych, sprawowaniem kontroli 
nad działalnością nadawców, ustalaniem wysokości 
i podziału opłat abonamentowych, ustalaniem wyso-
kości opłat koncesyjnych, organizowaniem współpra-
cy międzynarodowej, no i wielu, wielu, wielu innych 
zadań. À propos wspomnianych zadań koncesyjnych 
– zauważyłem, że w roku sprawozdawczym Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji wykonała chyba tyta-
niczną pracę, bo wydała 244 decyzje koncesyjne i 15 
decyzji o nałożeniu na nadawców kar finansowych, 
a żeby taką karę nałożyć… No, to łączy się z bardzo 
długim postępowaniem, obserwacją itd.

Dopowiem również, że na realizację zadań misyj-
nych przez nadawców publicznych, co również wyma-
ga bardzo wnikliwej pracy, Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji rozdysponowała ponad 1 miliard zł, w tym 
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(senator C. Ryszka) aby cenzurowała audycje telewizyjne czy radiowe, 
ale powinna zwrócić uwagę na pewne fakty, które 
budzą wątpliwości i niepokój. Dla przykładu: w wie-
lu mediach komercyjnych nie mówi się o narodzie, 
o ojczyźnie, o wartościach chrześcijańskich czy pa-
triotyzmie albo za mało jest w mediach treści, które 
mobilizują odbiorców do angażowania się dla dobra 
wspólnego i zachęcają do twórczej aktywności, a jed-
nocześnie propaguje się negatywne wzorce ludzkich 
zachowań i postaw.

To kilka pomysłów na nowe zadania, a właściwie 
badania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które 
należałoby podjąć. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Aleksander Bobko. Proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ja właściwie też chciałbym zwrócić uwagę sza-

nownych przedstawicieli Krajowej Rady i Rady 
Mediów Narodowych na być może jeszcze jedno 
zadanie, które w sprawę misji mediów publicznych 
mogłoby się, a być może powinno się wpisywać, ale 
nie sposób też nie odnieść się do dyskusji, która tutaj 
wcześniej miała miejsce. Może tylko słowo, bo raz, 
że jest mało czasu, a dwa, że żyjemy w tej chwili 
w okresie kampanii wyborczej i ten czas na pewno 
nie sprzyja poważnej, spokojnej dyskusji na temat 
obiektywizmu mediów.

Ja tylko powtórzę to, co powiedziałem w pyta-
niu: że od mediów publicznych należałoby wyma-
gać więcej niż od innych. Sprawa obiektywizmu 
mediów publicznych jest sprawą bardzo trudną i sub-
telną. W dzisiejszym świecie, w którym współcze-
sna kultura rozmywa w ogóle samo pojęcie prawdy 
i obiektywizmu, coraz bardziej, zwłaszcza w młodym 
pokoleniu, jesteśmy przesiąknięci tym, że prawda 
obiektywna to jest coś zamierzchłego, istnieją tyl-
ko różne narracje i właściwie decydująca jest siła 
narracji. Ten element kulturowy na pewno utrud-
nia podjęcie tematu obiektywizmu. Także struktura 
mediów, struktura własnościowa mediów w Polsce, 
o czym tutaj jeden z kolegów mówił, to jest element, 
którego nie sposób pominąć w dyskusji o obiekty-
wizmie. Można by mieć nadzieję, że ta inicjatywa, 
która gdzieś w tej dyskusji się rodziła, żeby komisja 
senacka taki temat na spokojnie podjęła, byłaby może 
inicjatywą obiecującą, chociaż nie wiem, na ile to 
uda się zrobić. Ale ja dostrzegam problem z mediami 
publicznymi. I szanując głos kolegi, tych krytycznych 
głosów koleżanek, kolegów z opozycji, krytycznych 
wobec aktualnego stanu obiektywizmu w mediach 

kiedyś do młodych pewien celebryta, tyle że w do-
myśle jest zawarte „ale mnie słuchajta”. Nie każdy 
odbiorca zdaje sobie sprawę z faktu, że o niego toczy 
się wręcz permanentna wojna.

Mówię o tym, aby zwrócić uwagę Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych 
na to, by zwiększyły czujność, jeżeli chodzi o progra-
my telewizyjne i radiowe, konkretnie mam na myśli 
ogromny dzisiaj wzrost liczby programów zabawo-
wych i muzycznych. Wybitny medioznawca i pisarz 
amerykański Neil Postman w książce „Zabawić się na 
śmierć” zawarł przestrogę dla współczesnych mediów, 
które nakierowały swoje programy na szał zabawy, 
co ma rzekomo pozwolić człowiekowi wyzwolić się 
z różnych kompleksów, z zahamowań, ale w rzeczy-
wistości go zniewala, blokuje pełne zrozumienie 
najważniejszych zjawisk i życiowych problemów. 
Dosłownie można by ująć tę metodę hasłowo „pijani 
wolnością”. Chodzi o to, że wolność jest wartością 
tak wysokiej rangi, że nie może stać się kartą prze-
targową w propagandzie, w reklamie czy w sztuce. 
Znawca mediów ks. bp Adam Lepa twierdzi, że jeżeli 
wszczepi się społeczeństwu głębokie przeświadczenie 
o upojeniu wolnością, będzie mogło przyjąć każdą 
namiastkę wolności, a z czasem nawet jej karykatu-
rę, będzie też innych przekonywało do jej przyjęcia 
i wtedy przy wsparciu odpowiedniej reklamy każda 
samowola, nawet prowadząca do anarchii, znajdzie 
licznych zwolenników. Skoro więc większość mediów 
w Polsce znajduje się w rękach środowisk liberal-
nych i lewicowych, to każdy model wolności z tych 
środowisk przynajmniej wzbudzi zainteresowanie 
i zaspokoi potrzebę jakiejś nowości.

Tymczasem nie ma wolności bez ograniczeń, 
a więc takiej wolności, która na wszystko pozwala 
i wszystko usprawiedliwia. Zakłamywanie wolności 
zniewala człowieka. Nie na darmo mówi się, że media 
kochają naiwnych, czyli najskuteczniej wpływają one 
na te osoby, u których dociekliwość intelektualna nie 
jest strona najmocniejszą. Również uzależnienie się 
jednostki od jakiegoś medium jest rezultatem faktu, 
że publikowane przezeń treści odbiera ona zawsze 
jako dobrą monetę, bez próby jakiejkolwiek oceny 
i selekcji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas!)
Już kończę.
Kieruję te moje refleksje do Krajowej Rady 

Radiofonii i Rady Mediów Narodowych, żeby 
zwrócić także uwagę na to, aby odbiorca był bar-
dziej krytyczny wobec myśli, opinii, poglądów, które 
w mediach się propaguje. Krajowa Rada Radiofonii 
nie może ograniczać swoich badań do przeglądania 
audycji radiowych i programów telewizyjnych tylko 
pod kątem naruszania ustawy. Jestem daleki od tego, 
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(senator A. Bobko) sobie zadanie wychowania dziennikarzy – którzy 
potem mogą przecież iść w różne miejsca, także do 
mediów prywatnych. W każdym razie kwestia kształ-
towania zawodowego jest czymś niezwykle ważnym, 
a tutaj mamy, według mojej oceny, całkowicie wolną 
amerykankę – w złym tych słów znaczeniu.

Tak więc, krótko mówiąc, jest nad czym się za-
stanowić. Jeżeli określenie „misja mediów publicz-
nych” nie ma być zupełnie wyświechtanym sloganem 
– a niestety trochę chyba tak jest i dzisiaj mało kto 
poważnie traktuje tę „misję mediów publicznych”… 
Skoro jednak idą na to niemałe środki publiczne – 
a zastanawiamy się, także w kontekście być może 
nowej ustawy, której na razie, z różnych powodów, 
nie ma… Jeżeli większe środki publiczne miałyby 
być desygnowane na media publiczne, to ten element 
edukacyjny w odniesieniu do dziennikarzy, moim 
zdaniem, ewidentnie powinien się pojawić, bo bez 
niezależnych, kompetentnych, mądrych dziennikarzy 
media w żaden sposób nie spełnią swojej misji. Będą 
tylko, trochę tak, jak to się dzieje teraz, podbijały 
bębenki w takiej… A, już nie będę już tego rozwijał. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja bardzo dziękuję za ten głos pana senatora 

Bobki…
(Rozmowy na sali)
Proszę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, proszę kon-

tynuować, Pani Senator.)
Bardzo proszę, Koledzy, o nieprzerywanie.
Bardzo dziękuję panu senatorowi za ten wyważo-

ny głos. Wiem też z rozmów kuluarowych, że niektó-
rzy z państwa podzielają sporo naszych uwag à propos 
mediów publicznych i ich obecnego kształtu. Niestety 
to, co powiedział pan senator Fedorowicz, używając 
za jedną z gazet grubych słów: „tępa propaganda”… 
Jednak inaczej trudno to nazwać. To, z czym mamy 
teraz do czynienia w mediach publicznych, to jest 
właśnie tępa propaganda. Oczywiście gdzieś tam, 
w radiu, tu i tam, dzieje się różnie, też trochę lepiej. 
Ale najgorzej jest rzeczywiście w telewizji publicznej, 
w programach informacyjnych. I skoro pan senator 
przed chwilą mówił o tym etosie dziennikarstwa, 
o tym, że on upada itd., to ja chciałabym powiedzieć, 
że najgorsze, co zrobił prezes Kurski telewizji, to jest 
to, że odeszli stamtąd najwybitniejsi dziennikarze 
– oni poszli do innych mediów, teraz tam pracują, 
a z telewizji odeszli, przyszli zaś nowi, którzy tak 
naprawdę nawet nie mają od kogo się uczyć i wy-

publicznych, bym jednak nie lekceważył. Jest się nad 
czym zastanawiać.

Chciałbym zwrócić uwagę na inną sprawę. Ona 
w mojej ocenie właściwie w ogóle nie pojawia się 
w dyskusji publicznej. Jeżeli jednak mówić o misji 
mediów publicznych… Czy nie jest elementem misji 
publicznej, mediów publicznych jakiś rodzaj namy-
słu, jakiś rodzaj, powiedziałbym, zastanowienia się 
nad tym, jak wychowywać dziennikarzy, kim jest 
dziennikarz dzisiaj, we współczesnym świecie? Ten 
zawód tak na dobre zrodził się ok. 200 lat temu. Przez 
pierwsze stulecie prasy, mediów etos dziennikarski 
był czymś szczególnym, chronionym, wiążącym 
się z wysokim standardami. A jak dzisiaj wygląda 
rekrutacja do zawodu dziennikarza? Jak wygląda 
przygotowanie dziennikarzy? To jest ten temat, któ-
ry także mnie interesuje, bo dziennikarze generalnie 
wychodzą z uniwersytetów, ze szkół wyższych. Tam 
powinni zdobywać kompetencje, tam powinni zdo-
bywać także pewne ugruntowanie w wartościach. 
A potem idą do państwa, do mediów, i jakie warunki 
zostają im stworzone, choćby warunki pracy? Wiele 
się mówi o warunkach pracy rezydentów, lekarzy, 
warunkach pracy nauczycieli, nauczycieli akademic-
kich. A czy stawiamy w ogóle pytanie o warunki 
pracy dziennikarzy, zwłaszcza dziennikarzy mło-
dych? Oni, według mojego ograniczonego oglądu, 
ale trochę tym się interesowałem… Ja bym prosił, by 
w przyszłym sprawozdaniu to może uwzględnić. Bo 
według mojej wiedzy ogromna liczba dziennikarzy 
w mediach lokalnych, ale także w publicznych, pra-
cuje – nie ma co ukrywać – po prostu na podstawie 
umów śmieciowych, umów o dzieło, bez stabilizacji. 
Często szczytem ich marzeń jest uzyskanie jakiejś 
części etatu, i to po wręcz kilkudziesięciu latach pracy 
i funkcjonowania w sytuacji kompletnie nieustabilizo-
wanej pod względem życiowym i zawodowym. Czego 
w takim razie od tych dziennikarzy wymagać? I czy 
można w związku z tym mówić o wolnych mediach, 
o poważnych mediach, które by pełniły choćby tę 
misję, o której tutaj pod koniec przemówienia pięknie 
mówił kolega – misję promowania pewnych wartości, 
walki z innymi wartościami, ale nie w sensie cenzury, 
tylko w sensie właśnie promowania innych, lepszych 
wartości? Czy możemy tego rodzaju zadania stawiać 
ludziom, którzy żyją z poczuciem doraźności, nieusta-
bilizowania w kontekście finansowym i w kontekście 
tych warunków, które normalnie zapewnia po prostu 
kodeks pracy i umowa pracodawcy z pracobiorcą? 
Tu, według mojej wiedzy, te standardy kompletnie 
nie istnieją. I niestety media publiczne od mediów 
prywatnych w tym względzie się nie różnią. A skoro 
mowa o misji, to dodajmy, że to właśnie media pu-
bliczne powinny zastanowić się nad tym i stawiać 
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(senator B. Zdrojewska) Tak. Oraz Niemcy. Niemcy, z którymi mamy 
największą współpracę gospodarczą, to też jest nasz 
największy wróg.

Chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest wbrew 
interesowi narodowemu. To naprawdę zaczyna być 
uprawianie propagandy, która jest niebezpieczna dla 
kraju. Na to zwracam uwagę.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Pani Senator. 
Minęło 5 minut.)

Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że 
przyjdzie taki zarząd, następny zarząd, który będzie 
może jakiś lepszy, który sporządzi białą księgę tego 
wszystkiego, i że nigdy nie wrócimy do tego typu 
telewizji, która jedyne co może nam przypominać, to 
telewizję z czasów PRL. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: O Boże…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 

Panowie Ministrowie!
Rozpocznę od odniesienia się do tego, co powie-

dzieli pan profesor Bobko i pan senator Ryszka.
Panie Profesorze, powiem, że ja obiema rękami 

podpisuję się pod tym, co powiedział pan profesor. 
Praca dziennikarza w telewizji publicznej powin-
na być ukoronowaniem – w moim marzeniu – pra-
cy dziennikarskiej. Każdy powinien mieć taki cel. 
Przechodzę trudne chwile pracy w różnych mediach, 
a wtedy, kiedy osiągam pewien warsztat, kiedy zo-
staję nośnikiem tych idei… Zgadzam się tu z panem 
senatorem Bobką co do tego, że telewizja publiczna… 
Do niej nawiązuję, bo o radiu nie chcę mówić. Kiedy 
zlikwidowaliście państwo zespół redakcyjny mojej 
ukochanej „Trójki”, w ogóle przestałem słuchać radia 
publicznego, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, kiedy 
słyszy się o złych relacjach z Niemcami i o tym, że 
reprezentujemy tutaj interesy… no i w ogóle to, co 
tutaj padało z trybuny senackiej.

Dlatego, Panie Profesorze, jak myślę, może warto 
byłoby się zastanowić – to jest również apel do pana 
senatora – nad… Może byśmy tak na koniec kadencji 
stworzyli taki projekt ustawy izby refleksji o tym, 
co to jest dziennikarstwo publiczne, kto te organy 
powołuje itp.? Chodzi o to, żeby telewizja publiczna 
nie stawała się łupem polityków, tylko żeby była no-
śnikiem wartości i idei, które w Polsce trzeba szerzyć. 
Nie tych antyniemieckich, nie tych antytuskowych, 
nie tych antyopozycyjnych.

Pan senator Ryszka swoją wypowiedź rozpoczął 
od słów, że trudno mu słuchać tych bzdur. No, trudno 

konują polecenia prezesa, uważając go za znawcę 
mediów. Nie, pan prezes nie jest znawcą mediów, 
nie jest niestety znawcą rzetelnego dziennikarstwa. 
Pan prezes Kurski jest za to chyba guru propagandy 
uprawianej w tej chwili w Polsce. I to on jest, przy-
pominam, autorem tej maksymy, zasady, że ciemny 
lud to kupi. Tak działa w tej chwili telewizja, mając 
nadzieję, że właśnie ci różnego rodzaju widzowie, 
jak określił to pan senator Ryszka, nie zawsze naj-
bardziej dociekliwi intelektualnie… No, oni właśnie 
będą niestety ofiarami tej tępej propagandy, Panie 
Senatorze, z którą mamy do czynienia w telewizji. 
Ale nie tylko z propagandą, bo mamy tu do czynienia 
z cenzurą, co udowodniłam – po to były te przykła-
dy – mamy do czynienia z manipulacjami różnego 
rodzaju, mamy do czynienia z niesamowitą stronni-
czością w telewizji. To, o czym mówiłam: głównie 
przedstawia się racje rządzących. Mamy do czynienia 
ze szkalowaniem opozycji – przykłady przedstawiał 
pan senator Fedorowicz; mamy do czynienia z za-
straszaniem dziennikarzy. Dziennikarze realizują 
programy telewizyjne jakby pod zamówienie, pod 
wymyślone oczekiwania. I stąd mamy ten żenujący 
poziom. Nie może być tak, że codziennie po głów-
nych „Wiadomościach” jest przeprowadzany na ko-
lanach wywiad z kimś z rządzących, w którym nie 
są zadawane najważniejsze pytania. To są wywiady 
z premierem, wywiady z prezydentem. To wszystko 
jest robione na kolanach. Ministrowie nie są odpyty-
wani z problemów, pytania są im podawane na tacy, 
tak żeby chwalili się sukcesami. Tego naprawdę nie 
da się oglądać.

Do tego dochodzi jeszcze, proszę państwa, zadłu-
żenie i wyciąganie pieniędzy z budżetu. To jest coś 
niesamowitego. Nie dość, że pan prezes Kurski jest 
nieudolny i telewizja publiczna jest w fatalnym stanie, 
jeśli chodzi o merytoryczne sprawy dziennikarskie, 
sprawy contentu, programowe itd., to jeszcze mamy 
do czynienia ze złym zarządzającym, który zadłu-
żył telewizję, który wyciąga pieniądze z budżetu, 
pożycza pieniądze i w dodatku lekką ręką je wydaje. 
Ja już nie będę mówiła teraz o tych zamówieniach 
informatycznych, o tych laptopach, różnych takich… 
o tym, o czym teraz się pisze.

Najgorsze jest to, co dzieje się w umysłach tele-
widzów. To, co ta telewizja sączy w umysły właśnie 
za pomocą propagandy. To jest to, o czym mówiłam, 
i to jest bardzo niebezpieczne. To jest antyunijność, to 
jest prowadzona w telewizji już drugi rok antyunijna 
propaganda. To znaczy taka, że naszym największym 
wrogiem w tej chwili jest Unia Europejska. Nie Rosja, 
nie jakieś inne kraje… Unia Europejska to jest w tej 
chwili nasz najgorszy wróg. Naszym…

(Senator Mieczysław Augustyn: I Niemcy.)
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(senator L. Czarnobaj) wodować tutaj jakiejś… „Uliczna rewolta sposobem 
na sprowadzenie do Polski islamskich imigrantów”. 
(Wesołość na sali) No naprawdę, no sam Orwell by 
tego nie wymyślił. Orwell napisał, że kłamstwo ma 
być prawdą, że kłamstwo równa się prawda. Państwo 
w telewizji publicznej przebiliście to, przebiliście to 
i jesteście lepsi od Orwella. Ale wróćmy do tych 
wspaniałych cytatów z pasków pokazywanych w pu-
blicznej telewizji. „Agresja i chamstwo – to zapamię-
tamy z dzisiejszej manifestacji”. Prawda, że prze-
piękne? „Przyjaciele Solorza radzą”… To na temat 
tego, jak było posiedzenie Platformy Obywatelskiej. 
„Przyjaciele Solorza radzą, jak obalić legalny rząd”. 
(Wesołość na sali) No wspaniałe, no lepiej nie moż-
na… To jest, Panie Profesorze, szczyt dziennikarstwa 
Rzeczypospolitej w mediach publicznych. Proszę 
państwa, to jest dno i teraz może być już tylko lepiej 
– to jest jedyna rzecz… Dzisiaj na uczelniach, które 
uczą dziennikarzy, trzeba to pokazywać: jakim nie 
należy być w życiu, jeśli się jest dziennikarzem.

I na koniec tych cytatów zostawiłem to, co państwa 
denerwuje często – mówię tutaj o politykach Prawa 
i Sprawiedliwości – nagrody. No, piękny wykres. Za 
czasów Platformy wypłacono 625 milionów zł na-
gród. Oczywiście już nie dodano, że wliczono w to 
wszystkie nagrody dla pracowników, bo temu kie-
rownictwu ścisłemu w ciągu 8 lat wypłacono – o ile 
dobrze pamiętam – 700 tysięcy zł. I drugi słupek: 
telewizja publiczna. No wiem, często jest tak, że 
dziennikarze, którzy mają świetne zdolności doty-
czące języka polskiego, słabo znają matematykę i nie 
wiedzą, że 1,5 miliona to jest mniej niż 625 milionów. 
Że 1 to mniej niż 27. W związku z tym… Jest słupek: 
tylko 1,5 miliona zł wypłaciła pani premier Szydło 
wszystkim tym, którzy byli związani z tytaniczną 
pracą. A co zrobił NIK? Ostatnio przebadał to i wy-
szło, że nie 1,5 miliona zł, a 8,5 miliona zł. Kochani, 
to nie jest dziennikarstwo. To jest tak, jak powiedział 
senator Ryszka: kto ma telewizję, ten ma władzę.

I jest taki kraj w Europie, który ma podobną te-
lewizję, ale myślę, że przekażę im, żeby przyjechali 
do Polski się uczyć. Ta telewizja nazywa się Russia 
Today. A dlaczego tak twierdzę? Moja koleżanka, 
z którą uczyłem się w liceum, w nagrodę za dobre 
wyniki studiowała w Moskwie. I na zjeździe, który 
mieliśmy w ubiegłym roku, mówi: „Leszek, wiesz co? 
Ja przeżywam déjà vu! Ja czuję się, jak w Moskwie! 
Włączam telewizję, patrzę, a tu Moskwa nadaje! Po 
Polsku! Patrzę, a tu TVP Info!”. No, coś niesamowi-
tego. Jak można tak własny naród ogłupiać. 

I teraz te liczby pokazują… Dzięki Bogu Polacy 
w swojej mądrości zaczęli coraz mniej oglądać, czy-
li – dane z sierpnia – dobowy udział TVP1 spadł do 
7,6% . To jest strata w ciągu roku prawie 10%. 

Ale co jest ważne? Wirtualne Media robią ze-
stawienie i pokazują, że w tzw. grupie komercyjnej 

zaakceptować taki język, Panie Senatorze Ryszka. Jak 
mamy o czymś rozmawiać, jak pan od razu twier-
dzi, że to, co mówi opozycja, to są bzdury? Żeby 
przekonać pana, Panie Senatorze Ryszka, że jednak 
nie ma pan racji, chcę podać kilka wspaniałych cy-
tatów z pasków. To jest dzisiaj już klasyka dzienni-
karstwa w Rzeczypospolitej, Panowie Ministrowie. 
Ja później zacytuję również wypowiedzi pana pre-
zesa Czabańskiego, dla mnie wielkiego człowieka 
Solidarności, człowieka walki o to wszystko, co się 
zowie wolną Polską.

I chciałbym też zadać pytanie retoryczne. Nie 
zapytałem o to w debacie, więc teraz zapytam. 
Chciałbym usłyszeć od pana, Panie Ministrze, czy 
to jest taka Polska, o którą pan walczył, czy pan sobie 
wyobrażał, że media publiczne za państwowe, nasze 
pieniądze będą szkalowały opozycję, będą szkalowały 
Unię Europejską, będą szkalowały najwyższe warto-
ści, które powinny być w Polsce chronione? Naród, 
który nie szanuje autorytetów – można czasami się 
z nimi nie zgadzać – umiera. Państwo przestaliście 
pokazywać autorytety. Teraz mamy autorytety we-
dług klasyfikacji PiS-owskiej. Ja mogę je szanować 
i szanuję… Z autorytetami trudno mi dyskutować, ja 
nie czuję się autorytetem.

Ale wróćmy do tych bzdur, o których mówił pan 
senator Ryszka. Może państwo nie oglądacie telewizji 
publicznej… Pytając tutaj ministra Czabańskiego… 
Ja mam wrażenie, że pan nawet tych sprawozdań, 
które pan dostaje, nie czyta. Ja zaraz przytoczę, ja-
kie to elementy wskazują na to, że telewizja… Pan 
w swoim wystąpieniu, kiedy przekonywał nas pan do 
poparcia ustawy, powiedział, że będzie to telewizja – 
mówiliśmy głównie o telewizji – pluralistyczna. To 
ja zaraz pokażę ten pluralizm na podstawie badań 
w Polsce dzisiaj i w 2014 r.

Ale najpierw pozwólcie państwo, że kilka wspa-
niałych cytatów z naszego najpiękniejszego medium 
– telewizji publicznej w Polsce – zaprezentuję. Oto 
te paski. „Ewa Kopacz chwali te kobiety, które za-
miast przygotowywać święta – stoją przed Sejmem”. 
Ja długo żyję w Polsce i pamiętam to, co mówiono 
w Polsce peerelowskiej. To jest dokładny cytat… I to 
mówił młody człowiek. Skąd on to wie? No, ktoś to 
mu powiedział. Pan minister Czabański na pewno 
mu tego nie powiedział, zaręczam. Ale są tam pewne 
takie osoby, które mówią, co inni mają mówić. I dalej, 
jeszcze lepsze: Bruksela… Wiadomo, no bo przecież 
kto jest naszym wrogiem? Wyimaginowana Bruksela. 
„Bruksela Hiszpanom pozwala pałować ludzi, a nam 
zabrania zwalczać kornika drukarza”. No, proszę zo-
baczyć, jakie to jest piękne… (Wesołość na sali)… 
i ekologiczne, i tyle w tym mądrości. No ale to nie 
są najlepsze. Te najlepsze odrzuciłem, żeby nie po-
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(senator L. Czarnobaj) ślenie, czyli tych 2 pozostałych partii – 65%. No, ale 
to w myśl zasady, Panie Ministrze… 1 jest większe 
od 27, 6 jest większe od 100, 65 mniejsze od 10. W te-
lewizji TVP1 jest lepiej, mamy 12% czasu antenowe-
go, no ale PiS ma 77%. Jeżeli ktoś zna proporcje, to 
może sobie łatwo policzyć… No i TVP2. Tam nas 
nie zapraszają: Platforma – 5%, PiS – 81%. I ostat-
nie dane… Podano dane za styczeń 2018 r. i znowu: 
Prawo i Sprawiedliwość, bez partii pana premiera 
Gowina i bez partii ministra Ziobry – 67,6% czasu 
antenowego; Platforma Obywatelska – 10,3%; Kukiz 
–5,4%… No, chyba jednak PSL jest dla państwa głów-
nym wrogiem, bo ma 0,4%. To pokazuje, że ten plu-
ralizm, równy dostęp… Ja już nie mówię o tym, żeby 
była przewaga opozycji, ale o równym dostępie. Po 
to była potrzebna ta Rada Mediów Narodowych… 
Przywołam klasyka: kto ma telewizję, ten ma wła-
dzę. A jeszcze starszy klasyk powiedział: dyktatura 
potrzebuje propagandy, a szczególnie propagandy me-
dialnej. To jakoś mi się tak układa, nie wiem czemu, 
w całość, jeśli chodzi o to, czemu i komu ma służyć 
telewizja publiczna. Na pewno, Panie Profesorze, nie 
wdrażaniu pięknych idei, ukoronowaniu pracy dzien-
nikarza, doborowi najlepszych kadr, tworzeniu najlep-
szych warunków. Stąd mój apel, jeszcze raz, do pana 
senatora przewodniczącego komisji, Fedorowicza, że 
może warto by było… Jako izba refleksji zostawmy 
taką propozycję, zobaczymy, co zostanie zrobione.

I ostatnie zdanie. Pytając pana ministra… Pan 
minister powiedział: mam takie wrażenie, że jest le-
piej, niż było.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Przecież jest.)
I zawsze jest pytanie: a dla jakiej stacji ten wy-

wiad? A więc to wrażenie, że jest lepiej, niż było… 
Przepraszam pana ministra, ale nie mówił pan do 
funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, mówił 
pan to w przestrzeń publiczną. Te liczby i fakty po-
kazują, Panie Ministrze, że nie jest lepiej, niż było, 
ale zgadzam się z panem, że ma pan takie wrażenie. 
Bo w polityce, kiedy nie szanuje się przeciwnika… 
Uczył mnie tego klasyk podczas studiów: pamiętaj, 
wtedy, kiedy masz zapędy dyktatorskie, wrażenie 
jest ważniejsze od faktów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panu senatorowi.
Czy pan przewodniczący Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, chce 
jeszcze zabrać głos?

(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witold Kołodziejski: Nie…)

(Rozmowy na sali)
Tak czy nie?
(Rozmowy na sali)

16–49 lat spadek wynosi prawie 15%. Czyli mło-
dzi Polacy mówią: „Kochani, wy sobie możecie te 
bajki opowiadać. My wiemy, jak wygląda prawda”. 
Szukają tej prawdy gdzie indziej. I czy to jest rola 
mediów? A mamy 2 instytucje, tak poważne: Radę 
Mediów Narodowych… Proponuję zmienić jej na-
zwę na „Rada Mediów Prawa i Sprawiedliwości”, 
ona bardziej oddaje charakter. Bo nazwa musi się 
obywatelom kojarzyć z tym, czym się zajmuje… 
Czyli jeśli jest napisane „wino”, to wiemy, że tam jest 
wino, a nie spirytus. Czyli jeżeli mamy Radę Mediów 
Narodowych, to przecież… Czy to są przesłania dla 
obywateli Rzeczypospolitej? Nie, to są przesłania 
partyjne. 

I teraz, odnośnie do tego pluralizmu – spieszę się, 
żeby zdążyć – chciałbym powiedzieć tak: te same 
Wirtualne Media zrobiły zestawienie, które umieściły 
w internecie. Wczoraj pan minister spraw zagranicz-
nych mówił, że wiedza z internetu jest niepewna, 
że trzeba mieć swoje – że tak powiem – dostępne 
źródła i one wtedy są prawdziwe. Więc to może jest 
przekłamanie, bo jest z Wirtualnych Mediów, któ-
re zestawiają, jak to wyglądało. I chciałbym prze-
czytać to szybciutko, szczególnie panu ministrowi 
Czabańskiemu. 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Szanowny Panie Ministrze, w 2014 r. w TVP Info 
rozkład czasowy był następujący…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nie ma dużo 
czasu.)

To w związku z tym, że jestem ostatni, poproszę 
o 5 minut.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

O, dziękuję. 
Teraz ruszam z ostatnimi 5 minutami. 
Platforma Obywatelska 15% czasu, PiS – 16%. 

Ale przegięcie autentycznie było w TVP1: Platforma 
– 47%, PiS – 38%. Więc jeżeli wyznajemy zasadę, 
że wielkość rządzących to szacunek do mniejszości 
– taką generalną zasadę wysoko wykwalifikowanej 
demokracji – no to możemy zauważyć, że tu fak-
tycznie przegięto, powinno być co najmniej równo. 
Chociaż w TVP2 było 36% do 44% na rzecz Prawa 
i Sprawiedliwości. No ale przyszedł rok 2018, czyli 
realizacja tego, o czym pan minister mówił… Żebym 
tutaj źle nie zacytował: „tworzymy te media po to, 
aby telewizja, media były pluralistyczne i służyły 
obywatelom”.

O tej służbie już mówiłem, za chwilę powiem jesz-
cze jedno zdanie. A teraz o tym pluralizmie. 2018 r., 
sierpień: Platforma Obywatelska – 10% czasu; PiS, 
bez tych wielkich przybudówek, przepraszam za okre-
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Łączne rozpatrzenie punktu 10. oraz punktu 11. prządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję panu przewodniczącemu. Przypominam, 
że to już było wystąpienie po zamknięciu dyskusji.

Czy przewodniczący Rady Mediów Narodowych, 
pan Krzysztof Czabański, chce jeszcze zabrać głos?

(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański: Jeśli można, minutę.)

Proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jezus, Maria…)

Przewodniczący  
Rady Mediów Narodowych  
Krzysztof Czabański:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytań co do informacji właściwie nie było, ale 

ponieważ państwo wykorzystali tę dyskusję, zgodnie 
z prawem, rzecz jasna, do tego, żeby przedstawić pew-
ne tezy polityczne czy, jak być może by powiedział 
senator Fedorowicz, pewien teatr polityczny – choć 
akurat prawdopodobnie nie pod swoim adresem by to 
powiedział, a chętniej pod moim – to ja pozwolę sobie 
przejść na grunt faktów, co postulował pan senator 
Czarnobaj. A mianowicie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Do tych liczb po 
prostu…)

Proszę?
(Senator Mieczysław Augustyn: Do tych liczb pro-

simy się ustosunkować.)
Dlatego że fakty są następujące. Media publicz-

ne, nad którymi teraz państwo tak bolejecie, były 
przez ugrupowanie, które część z panów reprezen-
tuje, niszczone systematycznie od wielu lat i zostały 
zniszczone poprzez…

(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: I teraz…)
(Senator Borys-Damięcka: Jesteśmy w domu…)
Ja państwu… Ja panom nie przerywałem. Panie 

Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, dyskusja się skończyła. Pozwólmy mówić 
przewodniczącemu.)

Ja panów i państwa cierpliwie słuchałem, nie prze-
rywałem…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę mó-
wić.)

…proszę o wzajemność.
Otóż przede wszystkim zniszczono fundamen-

ty finansowe tych mediów. Państwo teraz mówicie 
o zadłużaniu mediów publicznych, a to jest efekt tego 
zniszczenia. I z mojego punktu widzenia – i proszę 
to traktować już nie jako element polemiki z państwa 
wypowiedziami – istotniejsze jest to, że do mediów 
publicznych zaczęły przychodzić prawdziwe pienią-
dze. To jest o wiele istotniejsze niż różne krytyczne 

Chce pan zabrać głos. Tak?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji Witold Kołodziejski: Tak, na te pytania, 
które były bezpośrednio…)

To proszę bardzo.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:
Szanowni Państwo, część pytań była szczegółowa, 

odpowiem na nie na piśmie. Jeśli chodzi o pytania, na 
które teraz powinienem odpowiedzieć, to…

Pani senator powiedziałem, że w ciągu tygodnia 
dam pani odpowiedź, a nie prześlę stosowne anali-
zy. To jest kilkaset stron, nad którymi pracujemy. 
To nie są jakieś mityczne badania, to tak żeby nie 
demonizować ich charakteru i wpływu. Krajowa 
Rada robi takie analizy co roku, to jest monitoring 
i analiza realizacji planów finansowo-programowych 
np. wybranych programów, to jest chyba 6 progra-
mów telewizyjnych i radiowych. Robimy to co roku. 
W 2017 r. prowadzone, opracowywane… Analizę 
w 2018 r… A więc w sprawozdaniu dodatkowo znaj-
dą się jeszcze za 2018 r…

Proszę państwa, właściwie jeśli chodzi o ca-
łość, znakomitą większość dzisiejszej dyskusji, to 
dotyczyła ona nie sprawozdania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, tylko działalności nadawcy 
publicznego, a właściwie tylko jednej spółki, czy-
li Telewizji Polskiej SA. Ja zacytuję art. 22 ust. 1 
ustawy o radiofonii i telewizji: „Organy państwowe 
mogą podejmować decyzje w sprawach działalno-
ści jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko 
w przypadkach przewidzianych ustawami”. To jest 
bardzo ograniczona, proszę państwa, władczość nad 
nadawcą publicznym. Mało tego, nadawca publiczny, 
jak każdy inny, ma konstytucyjne gwarancje nie-
zależności. Więc ta dyskusja, a szczególnie zwroty 
„wyście to zrobili”, „wy tak i tak postępujecie”… 
Proszę państwa, to nie do Krajowej Rady, a na pew-
no nie…

(Rozmowy na sali)
…a na pewno nie do sprawozdania. Tam, 

gdzie Krajowa Rada ma możliwości, to dzia-
ła. Chociażby przykład, o którym pan senator 
wspominał, tych słupków, porównania wysoko-
ści nagród. Tutaj Krajowa Rada interweniowała, 
ponieważ to nie było zgodne z prawdą, można 
było reagować na podstawie naszej ustawy i tak 
zrobiliśmy. Upomnieliśmy nadawcę i nadawca to 
sprostował. Tak że dziękuję bardzo. Na te pytania, 
które dotyczyły Krajowej Rady wprost, odpowie-
my na piśmie. Dziękuję.
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(przewodniczący K. Czabański) łem po cichutku, że pan będzie szefem Rady Mediów 
Narodowych. I to wszystko się zgadza.

Mamy swoją filozofię. Mnie zależy tylko na tym, 
żeby telewizja była naprawdę publiczna. Użyłem 
przykładu z mojego życia. Przez 8 lat pełnienia wła-
dzy… Muszę powiedzieć, że dziennikarze telewizji 
publicznej, która teoretycznie należała do ugrupowa-
nia rządzącego – tak naprawdę było inaczej, bo pan 
minister też był wtedy szefem rady – bardzo ostro 
mnie przepytywali w sprawie tego, co robi rząd, co 
robi parlament itd. Byli wnikliwi. A teraz, jak wynika 
z tej dyskusji, dziennikarze telewizji prowadzą takie 
rozmowy na kolanach.

Panie Ministrze, rzeczywiście więcej uwagi po-
święciliśmy sprawom, które nie dotyczą sprawozda-
nia, ale taka jest potrzeba chwili.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

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

terze legislacyjnym do projektu uchwały w sprawie 
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2017 r. oraz do projektu uchwały 
w sprawie informacji o działalności Rady Mediów 
Narodowych w 2017 r., proszę Komisję Kultury 
i Środków Przekazu o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Proponuję, aby Senat wyznaczył komisji termin 
przedstawienia dodatkowych sprawozdań tak, aby 
przystąpienie do trzeciego czytania było możliwe 
jeszcze na tym posiedzeniu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę głosów sprzeciwu.
Stwierdzam, że Senat przyjął przedstawiony wnio-

sek.
Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 17.00.
Po przerwie w obradach przystąpimy do rozpa-

trzenia punktu siódmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o weteranach działań poza grani-
cami państwa.

Komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z działalności w 2017 r. wraz z informacją o podsta- r. wraz z informacją o podsta- wraz z informacją o podsta-
wowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 r. 
oraz do informacji o działalności Rady Mediów 
Narodowych w 2017 r. odbędzie się dzisiaj bezpośred- r. odbędzie się dzisiaj bezpośred- odbędzie się dzisiaj bezpośred-
nio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

uwagi, które zawsze można mieć do poszczególnych 
programów. Zawsze. Każdy program może być lep-
szy i powinien. Ale najistotniejsze dla przyszłości 
i dla teraźniejszości mediów publicznych jest to, żeby 
miały duże zasilanie finansowe, bo jest to w interesie 
społecznym.

Panie Senatorze Fedorowicz…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo słucham, ser-

decznie…)
…pan opowiedział nam tu łzawą historię, jak to 

chodził pan do telewizji publicznej i tam pana kiedyś 
strasznie maglowano. Ja bym na ich miejscu pana, 
jako reprezentanta ówczesnej władzy, nie tylko wy-
maglował, ale potraktował o wiele brutalniej, ponie-
waż pan zabrał im pieniądze, o czym przed chwilą 
wspomniałem. Pan wysłał pracowników twórczych 
telewizji…

(Rozmowy na sali)
Nie pan, to jest pewna figura retoryczna…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, mnie nie wolno 

odpowiadać, bo jest już po dyskusji.)
To jest pewna figura retoryczna, proszę nie trak-

tować tego osobiście.
Pan wysłał do leasing teamu, pan wyrzucił twór-

ców z mediów publicznych. I teraz pan mówi, że 
trzeba odbudowywać. Właśnie to robimy. Dajemy 
pieniądze, przyciągamy twórców, przechodzimy ze 
śmieciówek na normalne umowy. Dziękuję państwu. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ad vocem?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie będzie długo, bo 

mam…)
Z trybuny czy z miejsca?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wolę z trybuny.)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Może mi się nie udać wymyślić czegoś równie 

atrakcyjnego jak panu ministrowi.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę się 

zastanowić.)
Panie Marszałku, dziękuję za zgodę.
Panie Ministrze, my mówimy o zupełnie różnych 

rzeczach. Nie miałem najmniejszej wątpliwości co 
do tego, że jak pan tutaj wyjdzie, to będzie pan miał 
takie repliki, po których nawet mnie zrobi się ciem-
no przed oczami. W związku z tym gratuluję panu. 
Przypominam też panu, że jak była przygotowywana 
ustawa o radiofonii i telewizji, to ja panu powiedzia-
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Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

(senator sekretarz M. Pęk) był warunek podstawowy. Jeśli ktoś przebywał na 
misji 60 dni, to status weterana otrzymał. Ale były 
tutaj takie uwagi, że wiele razy zdarzało się przeby-
wanie na misjach, ale w okresach krótszych, np. po 2 
miesiące. Ktoś mógł być 3 czy 4 razy po 2 miesiące, 
w każdym razie krócej niż 60 dni i tych dni mógł 
uzbierać, powiedzmy, nawet 150, ale statusu weterana 
nie uzyskał.

Inicjatywa prezydenta zmierzała do tego, aby wła-
śnie takie przypadki uwzględnić. Stąd wprowadzenie 
nowego zapisu w art. 2, stanowiącego, że status we-
terana otrzyma ten, kto uczestniczy w misji poko-
jowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, 
kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych 
Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa oraz 
zapewnia bezpieczeństwo państwa – lit a jest powtó-
rzona, jest tak, jak było – nieprzerwanie przez okres, 
na jaki został skierowany, jednak nie krócej niż 60 dni 
albo, to jest lit. b, łącznie przez okres nie krótszy niż 
90 dni. I ten punkt został dopisany. A więc jeśli się 
uzbiera 90 dni, to automatycznie taki status zostanie 
przyznany. To jest jedyna zmiana, która znalazła się 
w tej ustawie.

Jeśli chodzi o komisję, ta propozycja została 
przyjęta jednogłośnie, 8 senatorów było za, nikt się 
nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Taki jest wynik 
głosowania i takie stanowisko Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiam Wysokiemu Senatowi z prośbą o jednogłośne 
przyjęcie, tak jak to było w Sejmie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Krótkie pytanie.
Oczywiście, Panie Senatorze, wszyscy jesteśmy za 

tą ustawą, tak jak mówiliśmy na posiedzeniu komisji. 
Moje pytanie brzmi… Ponieważ tu jest wypisane, 
jak tak patrzę w tej chwili… To jest krótka ustawa, 
jest art. 1 i art. 2, art. 2 to jest tylko formułka, że 
ustawa wchodzi w życie itd., a tej sprawy dotyczy 
właściwie tylko art. 1. Co tu jest wypisane? Policja 
jest wypisana, kontyngent Straży Granicznej, zadania 
ochrony Biura Ochrony Rządu, czyli dawnego biura, 
i Służby Ochrony Państwa, czyli SOP, już po zmia-
nach, ale nie ma tu Państwowej Straży Pożarnej. Ja 
pamiętam, że grupy ratownicze Państwowej Straży 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą w sprawie rozpatrzenia ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie opieki 
Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. 
odbędzie się o godzinie 15.30 w sali nr 182. Uwaga: 
zmiana godziny rozpoczęcia z godziny 18.30 na go-
dzinę 15.30. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 25  
do godziny 17 minut 00)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czekamy na pana ministra Muchę.
Przedłużam przerwę do godziny 17.05.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 00  

do godziny 17 minut 05)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wete-
ranach działań poza granicami państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 942, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 942 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawić sprawozdanie z posiedzenia tej komisji w dniu 
25 września br., na którym była omawiana ustawa 
o zmianie ustawy o weteranach działań poza grani-
cami państwa. Jest to ustawa, która została przyjęta 
przez Sejm. Została ona przyjęta, można powiedzieć, 
jednogłośnie, bo 408 posłów było za, nikt nie był 
przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Jeśli chodzi o tę ustawę, to w Sejmie była ona 
rozpatrywana jako przedłożenie pana prezydenta. 
Jest w tej ustawie niewielka, ale zasadnicza zmiana. 
Dotyczy ona modyfikacji definicji weterana i umoż-
liwi ona ubieganie się o przyznanie statusu weterana 
osobom, które przebywają wielokrotnie na misjach 
krótszych, niż przewiduje dotychczas obowiązująca 
ustawa. Dotychczas obowiązująca ustawa przewiduje, 
że miano weterana otrzyma ten, kto nieprzerwanie 
przebywa na takich misjach nie krócej niż 60 dni. To 
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(senator P. Florek) być odzwierciedlony w odpowiednich regulacjach 
prawnych doceniających ten wkład. Pan prezydent 
wielokrotnie zwracał na te problemy uwagę, pod-
kreślając, że misje to nie tylko zdobywanie doświad-
czenia bojowego, to także rozłąka z najbliższymi, 
niekiedy również ludzkie dramaty, a Polacy żołnie-
rze, funkcjonariusze wielu służb, ale też pracownicy 
cywilni udają się w miejsca konfliktów i wojen, aby 
służyć sprawie pokoju. Ich udział w misjach był i jest 
wyrazem najwyższego oddania i poświęcenia dla oj-
czyzny. „Zawsze pamiętajmy o ich ofierze i myśląc 
o niej, pochylajmy z wdzięcznością głowy” – to były 
fragmenty listu, który pan prezydent kierował z oka-
zji święta weterana.

Projekt, który jest teraz przedmiotem prac 
Wysokiej Izby, jest odzwierciedleniem zapotrze-
bowania, które było zgłaszane ze strony środo-
wiska weteranów misji poza granicami kraju. 
Tego rodzaju oczekiwanie było kierowane do 
Narodowej Rady Rozwoju; to jest takie gre-
mium opiniodawczo-doradcze przy prezyden-
cie Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada 
Rozwoju rekomendowała przygotowanie zmian 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wetera-
nach działań poza granicami państwa. Te zmia-
ny były także konsultowane i z Ministerstwem 
Obrony Narodowej i z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Jak tutaj trafnie 
podkreślono, istotą tej zmiany jest to, że do tej 
pory statusu weterana nie mogły uzyskać oso-
by biorące udział nawet kilkukrotnie w misjach 
i kontyngentach bądź wyjeżdżające w celu wyko-
nywania zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu 
i Służby Ochrony Państwa lub zapewnienia bez-
pieczeństwa państwa na okresy krótsze niż 60 
dni, a ustawa już obecnie uchwalona przez Sejm 
przewiduje zmianę art. 2 pkt 1 ustawy, polegającą 
na wprowadzeniu tego dodatkowego, alternatyw-
nego sposobu określania udziału w działaniach 
poza granicami państwa, umożliwiając ubieganie 
się o status weterana w sytuacji, kiedy łącznie 
co najmniej 90 dni służby, ustalonych w wyniku 
zsumowania okresów służby, będzie uzasadniało 
ten status. To mogą być osoby, które wielokrot-
nie z uwagi na charakter i potrzeby misji były za 
granicą, ale ten okres wcześniej nie przekraczał 
wymogu 60 dni. A więc ustawa na pewno jest 
oczekiwana.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 
biorąc te okoliczności pod uwagę, mam nadzie-
ję – i zwracam się z taką prośbą – że państwo 
z życzliwością przyjmiecie inicjatywę prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wspierającą weteranów 
i ich rodziny oraz pozytywnie ocenicie zapropono-
waną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
a uchwaloną przez Sejm ustawę. Dziękuję bardzo.

Pożarnej też miały te przywileje. Pytanie: czy tam się 
nic nie zmienia? My tu wydłużamy… może być 60 
dni nieprzerwanej misji albo w sumie 90 dni. O ile 
sobie przypominam, to chyba w przypadku tych grup 
ratowniczych straży pożarnej było w sumie 60 dni. 
Jest tylko pytanie… Jeżeli chodzi o ratowników stra-
ży pożarnej, to rozumiem, że tam się nic nie zmienia, 
bo nie mamy tutaj, jak widzę, wymienionego tego 
w tym artykule, tzn. tych ratowników straży pożarnej, 
Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję.

Senator Andrzej Pająk:
Pytanie ze strony pana senatora jest zasadne. 

W tym zapisie i w tej regule, które przeczytałem, 
nie została wymieniona Państwowa Straż Pożarna, 
dlatego że ona była zapisana poprzednio i pozosta-
je. I pozostaje. A jeśli chodzi o Państwową Straż 
Pożarną, to oni już mieli ten handicap, że owszem, 
60 dni, ale nie całościowo, tylko mogli, powiedzmy, 
przebywać na służbie kilka razy, żeby uzbierać te 60 
dni. To było uznawane i dalej pozostaje bez zmiany.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań, więc dziękuję bardzo, Panie 

Senatorze.
(Senator Andrzej Pająk: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez prezydenta. 

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony zastępca szefa 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan 
Paweł Mucha.

Czy przedstawiciel prezydenta pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie! Szanowni Państwo!
Wszystko już zostało trafnie powiedziane przez 

pana senatora sprawozdawcę. Chciałbym tylko pod-
kreślić, że mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie 
ustawę, która była uchwalona przez Sejm, tak jak to 
było powiedziane, ze znaczącym poparciem, bo tylko 
2 posłów wstrzymało się od głosu. To ustawa, która 
odzwierciedla też pogląd pana prezydenta Andrzeja 
Dudy co do tego, że udział polskich żołnierzy i funk-
cjonariuszy w misjach poza granicami kraju powinien 
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wach, wskazywali, że w takim wypadku zacho-
wanie tu tego samego terminu 60-dniowego nie 
byłoby właściwe. To uprzywilejowanie ma sens 
właśnie wtedy, kiedy, jak to mówimy, ktoś albo 
nieprzerwanie przebywał 60 dni, albo miał tych 
wyjazdów krótszych tyle, że suma tych okresów 
jest dłuższa – i wtedy to kryterium jest spełnione. 
A rozwiązanie co do Państwowej Straży Pożarnej, 
jeżeli chodzi o funkcjonowanie grupy pożarniczej, 
zostaje bez zmian. Czyli zmiana jest in plus. Bo 
tutaj prawo nie zmienia się in minus. W pierwotnej 
ustawie, wtedy, kiedy ona była przyjmowana, wpro-
wadzono rozróżnienie w pewnym sensie uprzywi-
lejowujące, tak jak pan senator trafnie zauważył, 
grupy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej – 
i tego nie zmieniamy. Ale dodajemy dodatkowe 
kryterium 90-dniowe. To nie było kwestionowane 
przez przedstawicieli weteranów misji i działań 
poza granicami państwa, przez przedstawicieli od-
powiednich służb, nie było to kwestionowane przez 
MON, nie było to kwestionowane przez MSWiA. 
W debatach eksperckich, które organizowano także 
wspólnie z centrum weterana MON – bo tam też 
idea tej ustawy wcześniej była omawiana – wszyscy 
wskazywali, że jest to rozwiązanie satysfakcjonu-
jące dla weteranów, odpowiadające ich potrzebom 
i oczekiwaniom.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuje.
Bardzo proszę.

Senator Krystian Probierz:

Panie Ministrze, oczywiście jak najbardziej popie-
ram zmianę tej ustawy, ale mam takie pytanie. Ustawa 
mówi o weteranach działań poza granicami państwa. 
Ale współczesne środki walki się zmieniają. Gdyby 
więc zdarzyło się, że ktoś prowadzi działania bojo-
we np. poprzez sterowanie bezzałogowymi statkami 
powietrznymi z kraju, to znaczyłoby to, że nie byłby 
weteranem, gdyby zaś te działania prowadził poza 
granicami kraju, to już byłby weteranem. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Ja mogę odpowiedzieć w taki sposób: jest głębsza 

refleksja, toczą się w MON prace, są prowadzone 
rozważania i wiem, że prace w tym temacie trwają, 
jednak kwestii związanych ze statusem weterana, 
z zakresem definicyjnym… Myśmy się skupili na 
jednej kwestii dość szczegółowej, związanej z roz-

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela prezydenta, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Pan senator Czerwiński.

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

Nie neguję sensowności tej ustawy, wprost przeciw-
nie, ale zastanawiam się, skąd się wzięło tu 90 dni. 
Proszę zauważyć… Według mojej oceny to, czy ktoś 
łącznie przez 60 dni, czy też ciurkiem przez 60 dni, 
tzn. w ciągu jednorazowego wyjazdu, służył dla 
Rzeczypospolitej poza granicami kraju i narażał się… 
To powinno być traktowane tak samo. Dlaczego jeśli 
to było z przerwami, to musi być 90 dni? Tym bardziej 
że jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w jej 
przypadku jest to ujednolicone – bez względu na to, 
czy to było łącznie, czy nie, jest 60 dni.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ustawa, tak 

jak mówiłem, była konsultowana w ramach debaty 
eksperckiej, która odbywała się w formule Narodowej 
Rady Rozwoju, konsultowana była także z właściwy-
mi ministerstwami. 

Tak jak było to wskazywane wcześniej, w od-
powiedzi na zapytanie pana senatora Piotra Florka: 
w ustawie, według stanu na dzień dzisiejszy, jest 
uprzywilejowanie grupy ratowniczej Państwowej 
Straży Pożarnej. Tu był poczyniony taki wyją-
tek: „łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni”. 
Fachowcy, którzy wypowiadali się w tych spra-
wach i nam doradzali, wskazywali na specyfikę 
związaną z funkcjonowaniem grupy ratowniczej 
Państwowej Straży Pożarnej, na to, że to jest de 
facto aktywność tego rodzaju, że w każdym dniu 
akcji ratunkowej jest bezpośrednie zagrożenie 
życia i zdrowia. I kryterium, które zostało tam 
określone, było związane z uprzywilejowaniem 
grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. 
W przypadku wszystkich innych zadań, czyli tych, 
o które pytał pan senator – misji stabilizacyjnych, 
pokojowych, kontyngentów, czy to policyjnego, 
czy Straży Granicznej, czy też zadań ochronnych 
– okres był nie krótszy niż 60-dniowy. My to zmie-
niamy, tzn. dodajemy tu kryterium sumaryczne. 
Ale eksperci, którzy wypowiadali się w tych spra-
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(sekretarz stanu P. Mucha) oczywiście była w resortach. Tak jak mówię, było tu 
wskazanie, że…

Nie jestem w stanie podać precyzyjnej liczby. Jest 
to dość utrudnione zadanie. Dane nie są tak łatwe 
do zagregowania, ale – tak jak mówię – nie będzie 
tu konsekwencji finansowych, które by hamowały 
przyjęcie ustawy. Ani tego rodzaju zagrożenia, ani 
jakichś przeciwwskazań do przyjęcia ustawy nie ma.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę. Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja uważam, że to jest bardzo 

dobry pomysł. Chciałbym wyrazić tu moją osobistą 
opinię.

Chciałabym też zapytać, czy to działa wstecz. Czy 
żołnierze i funkcjonariusze, którzy w przeszłości od-
bywali różnego rodzaju misje… Jak ta sytuacja wy-
gląda? Czy ci, którzy do tej pory nie mogli uzyskać… 
No, nie było spełnionego wymogu ustawowego. Jak 
teraz będzie wyglądała sytuacja? Czy będzie, że tak 
powiem, możliwość weryfikacji wstecz tej godności 
czy tego honoru? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo za poparcie 

i życzliwe słowa wyrażone pod adresem tej inicja-
tywy.

Oczywiście sens ustawy jest taki, że umożliwia 
ona ubieganie się o nadanie statusu weterana czy we-
terana poszkodowanego. Tutaj celowo, na co trafnie 
zwracano uwagę, pojawia się odwołanie do służ-
by, która w międzyczasie przestała funkcjonować. 
Mówimy o weteranach, którzy mogli nabywać staż 
także w ramach BOR. Dzisiaj, jak wiemy, jest to SOP. 
Sens ustawy jest taki, że osoba, która wcześniej… To 
może być osoba niezwykle zasłużona, która miała 
bardzo wiele wyjazdów, ale nigdy nie spełniła wy-
mogu dotyczącego 60-dniowego okresu. Ona dzisiaj 
będzie mogła… Jeżeli ta zmiana nastąpi, jeżeli z życz-
liwością pochylicie się państwo nad tą inicjatywą, to 
po zmianie prawa i po ogłoszeniu aktu normatyw-
nego, oczywiście tak będzie. Taki jest praktyczny 
sens tej ustawy. Mówimy o tym, że uprawnienia będą 
mogły być nabywane także przez osoby, w przypadku 
których sumarycznie, łącznie wynosi to 90 dni.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.

wiązaniem problemu, który był zgłaszany w praktyce 
i który wydaje się do rozwiązania, przy życzliwości 
państwa senatorów, od ręki.

(Senator Jarosław Rusiecki: I to nie dotyczy ra-
czej, Panie Ministrze, żołnierzy).

Tak, nie dotyczy w tym zakresie… Mamy tu za-
kres definicji, które są już wyrażone w ustawie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, oczywiście grupy ratownicze, 

jak pan powiedział, działają z narażeniem życia i ra-
czej mają krótkotrwałe wyjazdy. W związku z tym 
to zsumowanie pewnie…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Tak.)

Trzeba dużo, dużo razy wyjechać, żeby zebrało 
się 60 dni.

Panie Ministrze, nie pamiętam, jakie przywileje 
wynikające z tej ustawy mają kombatanci, stąd moje 
pytanie odnośnie do skutków finansowych. 

Czy to będzie miało jakieś skutki finansowe dla 
budżetu? Chodzi o zmiany, które zostaną wprowa-
dzone. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Było to przedmio-

tem naszych konsultacji. Trudno jest tutaj o precyzyj-
ne oszacowanie, dlatego że nawet właściwe resorty 
nie były w stanie wskazać konkretnych kwot, bardzo 
szczegółowych wyliczeń. Ta ustawa nie ma jakiegoś 
szczególnego wymiaru finansowego, jeżeli chodzi 
o obciążenie budżetu państwa. Komunikaty prze-
kazane ze strony właściwych ministerstw były tego 
rodzaju, że przyjęcie ustawy nie jest tutaj absolutnie 
zagrożone w związku ze zwiększonymi wydatkami. 
Ich katalog jest w ustawie wskazany. To jest to, o co 
pan senator pytał. Jest tam oczywiście rozróżnie-
nie na weterana i weterana poszkodowanego. Są tam 
uwzględnione zarówno uhonorowania, jak i dodat-
kowe uprawnienia związane z dodatkami, z ulgami, 
a w określonych sytuacjach wskazanych w ustawie 
także z zapomogami czy świadczeniami opieki zdro-
wotnej dla weteranów poszkodowanych. Ta wiedza 



134
65. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2018 r.

 

(wicemarszałek A. Bielan) 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.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.
Jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 9.00 od 

rozpatrzenia punktu czternastego: drugie czyta-
nie projektu uchwały w rocznicę 40-lecia wybo-
ru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową. W przypadku braku wniosków 
o charakterze legislacyjnym do tego punktu gło-
sowanie odbędzie się bezpośrednio po jego roz-
patrzeniu.

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Paweł Mucha: Panie Marszałku, dziękuję bardzo.)
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.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie ma przedsta-
wiciela rządu.)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 25)



(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o zajęcie miejsc i o wyciszenie 

rozmów.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posie-
dzeniu gości.

Witam bardzo serdecznie ks. prof. dra hab. 
Antoniego Dębińskiego, rektora Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Witam bardzo serdecz-
nie. (Oklaski) Witam bardzo serdecznie ks. prof. 
dra hab. Wojciecha Zyzaka, rektora Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. (Oklaski) 
Witam bardzo serdecznie ks. prof. dra hab. 
Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Witam bardzo serdecznie. (Oklaski) Witam prof. 
dra hab. Pawła Łukaszewskiego, prorektora 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. (Oklaski) Witam bardzo serdecz-
nie prof. dra hab. Jerzego Andrzeja Wojtczaka-
Szyszkowskiego, wykładowcę Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Handlu 
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. 
(Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został 
wniesiony przez grupę senatorów. Zawarty jest 
w druku nr 936, a sprawozdanie komisji w druku 
nr 936 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Czesława Ryszkę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielce Szanowni 

i Czcigodni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej o projekcie uchwały w rocznicę 40-le-
cia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II na Stolicę Piotrową.

Komisja obradowała 19 września bieżącego roku. 
Rozpatrzyła wtedy w pierwszym czytaniu przed-
stawiony projekt uchwały. Wniosła do niego kilka 
poprawek i jednogłośnie prosi o przyjęcie uchwały 
przez Senat.

Podczas obrad komisji, reprezentując bardzo licz-
ną grupę, bo aż 52 senatorów, przedstawiłem założe-
nia uchwały, podkreślając, że nie tyle chodzi w niej 
o przypomnienie faktów z biografii Jana Pawła II, ile 
o ukazanie przełomowego znaczenia tego pontyfikatu 
dla Polaków, dla Kościoła katolickiego w Polsce, dla 
świata. Nie na darmo bowiem już za życia nadano 
papieżowi z Polski przydomek „Wielki”. Właśnie 
w niniejszej uchwale, w kolejnych jej akapitach, zo-
stało zawarte uzasadnienie wielkości pontyfikatu Jana 
Pawła II, i to na różnych polach jego działalności, na 
szlaku pielgrzymim przez świat, w posłudze naucza-
nia, w najliczniejszych jak dotąd procesach kanoni-
zacyjnych, we wpływie na wydarzenia końca XX w., 
w osobistym świadectwie świętości życia, zwłaszcza 
jako obrońcy rodziny i prawa do życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci.

Zapewne każdy z nas te ramowe, historyczne daty 
pontyfikatu, którymi są 16 października 1978 r. – wy-
bór kardynała Wojtyły na stolicę świętego Piotra oraz 
2 kwietnia 2005 r. – jego odejście do domu Pana, nosi 
głęboko w sercu. Należałoby powiedzieć, że w tych 
latach nasza ojczyzna została w szczególny sposób 
wyróżniona. Miliony Polaków na świecie przyznały 
się wtedy do swoich narodowych korzeni, a dla nas 
w kraju były to historyczne lata. Zrzuciliśmy jarzmo 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) błogosławionych, a 455 wyniósł do chwały świętości. 
Jeśli do tego dodamy różne inne rekordy tego ponty-
fikatu, synody biskupów, konsystorze kardynalskie, 
oficjalne wizyty głów państwa, audiencje generalne, 
w których uczestniczyło kilkadziesiąt milionów wier-
nych z wszystkich krajów świata, to nikt nie powinien 
mieć wątpliwości, że od 16 października 1978 r. do 2 
kwietnia 2005 r. uczestniczyliśmy w wielkim i nad-
zwyczajnym wydarzeniu w Kościele, któremu na imię 
Jan Paweł II.

Wielkość tego pontyfikatu to bezapelacyjny 
wpływ na wydarzenia końca XX wieku. Papież 
z Polski przyczynił się do przemian w świecie, które 
doprowadziły do upadku imperium zła – jak prezy-
dent USA Ronald Reagan nazwał Związek Radziecki. 
Osoba Jana Pawła II zostanie na zawsze związana 
z powstaniem ruchu «Solidarność» w Polsce, a w kon-
sekwencji z upadkiem Muru Berlińskiego, z rozpa-
dem żelaznej kurtyny, z wolnością krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Jan Paweł II przeszedł do historii jako Papież Kultu 
Miłosierdzia Bożego i Rodziny, obrońca małżeństwa 
i prawa do życia nienarodzonych, świętości życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. W jednej z wypowie-
dzi na ten temat Ojciec Święty stwierdził, że pragnie, 
aby to był jego testament, sens pontyfikatu. Nauczał, 
że prawo dziecka do życia w rodzinie jest fundamen-
tem cywilizacji i kultury. Jeśli nie ma poszanowania 
dla życia i rodziny, nie istnieją inne prawa, jak wol-
ność, sprawiedliwość, godność człowieka.

Na pytanie, skąd Jan Paweł II czerpał tyle nadziei, 
aby z takim przekonaniem głosić prawdy i wartości 
kwestionowane nierzadko przez świat, skąd płynęła 
jego pewność, że dobro i miłość, sprawiedliwość i po-
kój, wolność i prawda mogą stać się na powrót war-
tościami dla ludzkich sumień, stanowić fundament 
każdej odpowiedzialnej etyki, należy odpowiedzieć: 
On na serio, osobiście, przyjął do serca zawołanie 
swego pontyfikatu i żył według niego – «aby nie 
lękać się Chrystusa, nie lękać się otworzyć drzwi 
Chrystusowi».

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski».”

Dziękuję za uwagę.
Proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej uchwały. 

Dziękuję. (Oklaski)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji i przedstawiciela wnioskodawcy.

Przypominam, że przedstawicielem wnioskodaw-
ców również jest pan senator Czesław Ryszka.

niedemokratycznego ustroju, a poza tym otworzyły 
się, od Polski poczynając, drzwi wolności dla wszyst-
kich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj 
senacką uchwałą oddajemy hołd wielkiemu i dziś już 
świętemu papieżowi, naszemu rodakowi, Polakowi 
wszech czasów.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pozwolę sobie 
odczytać tekst uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 40. 
rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową.

W dniu 16 października 2018 r. przypada 40. 
rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową. Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej pragnie uczcić pierwszego Polaka na urzędzie 
św. Piotra, Głowę Kościoła Powszechnego, a zarazem 
syna naszej Ojczyzny, który na Polskę i jej dzieje 
patrzył oczyma wielkich romantyków. «Los ojczy-
zny waży się w sercu każdego Polaka»; «taka będzie 
Polska, jacy będą jej synowie i córki» – to myśli wy-
jęte z papieskiego nauczania.

Nikt tak jak On nie potrafił obudzić nadziei w ser-
cach Polaków, których miliony uczestniczyło w spo-
tkaniach na jego pielgrzymich szlakach w Ojczyźnie, 
w Rzymie i na świecie. Cieszył się szacunkiem tak-
że tych, którzy nie zgadzali się z Jego wizją świata 
i człowieka. Był orędownikiem ekumenizmu i dialo-
gu międzyreligijnego.

Określano Go przydomkiem – «Wielki», między 
innymi ze względu na rekordy: odbył 104 pielgrzymki 
zagraniczne, w czasie których trzykrotnie pokonał 
odległość między Ziemią a Księżycem, co odpowiada 
30 okrążeniom kuli ziemskiej; podróżując, spędził 
ponad 900 dni, tzn. ponad 2,5 roku, poza Watykanem, 
co stanowi około 11,5% czasu trwania pontyfikatu; 
odwiedził ponad 140 państw, w tym wiele z nich 
kilkakrotnie. Nie obawiał się pojechać do Sarajewa, 
Libanu, Kijowa, Hawany, Aten czy Jerozolimy. 
Marzył o pielgrzymce do Rosji oraz Chin. Trudno 
wyobrazić sobie naszą epokę bez Jana Pawła II, nie 
sposób bowiem zliczyć wszystkich, którym w latach 
swego pontyfikatu dopomógł, z którymi się modlił 
i którzy szczęśliwie mogli zobaczyć go z bliska.

Historycy czy socjologowie słusznie twierdzą, że 
jego posługą i nauczaniem można by obdzielić kilku 
lub nawet kilkunastu papieży. Ogłosił bowiem 14 
encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 10 konstytucji, 
37 listów apostolskich i 23 motu proprio, w których 
uporządkował naukę Kościoła, wydał Katechizm 
Kościoła Katolickiego, wygłosił tysiące przemówień.

Za jeden z istotnych elementów swojej posługi Jan 
Paweł II uważał wskazywanie wiernym wzorów świę-
tości: przewodnicząc ponad 150 uroczystościom ka-
nonizacyjnym i beatyfikacyjnym, ogłosił blisko 1300 
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(marszałek S. Karczewski) tego papieża nie da się oszukać, że ten papież niestety 
jest stąd, tzn. on rozumie to, co się dzieje w tej części 
Europy.

Prymas Stefan Wyszyński w „Pro memoria”, 
w prowadzonych przez siebie dziennikach zapisał 
jeszcze jedną bardzo ważną myśl. Niech ona posłuży 
jako trzeci cytat do rozumienia tego, co chciałbym 
tu państwu przekazać. A mianowicie, gdy musiał się 
w listopadzie 1978 r. pożegnać z Janem Pawłem II 
i wrócić do kraju, napisał, że jego rolą dalej jest 
to, żeby prowadzić Kościół w Polsce. Ta rola jest 
szalenie ważna, ponieważ dzięki temu, że Kościół 
istnieje, naród przetrwa tę traumę komunistycznego 
doświadczenia. Ale zaraz potem napisał: straszna dla 
mnie trauma, przeżycie, bo przecież muszę opuścić 
przyjaciela, bo przyjaciel musi zostać tu, w Rzymie. 
Po czym pisze w swoich dziennikach takie zdanie, 
bardzo ciekawe z perspektywy odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości, zdanie, które brzmiało mniej 
więcej tak: ale przynajmniej już na pewno Kościół 
w Polsce nie będzie musiał niczego tłumaczyć 
w Watykanie. To jest to, co było kwintesencją, co 
dla początku pontyfikatu było w tym sensie naj-
ważniejsze, że my jako naród jeszcze, rzecz jasna, 
tego nie rozumieliśmy. Myśmy byli totalnie zasko-
czeni, choć niesłusznie, bo kardynał Karol Wojtyła, 
jak wiadomo, był postacią powszechnie w Kościele 
powszechnym znaną. To tylko myśmy jako Polacy 
w dużej mierze o tym nie wiedzieli.

Oczywiście bilansu tego pontyfikatu nie da się tak 
łatwo zrobić, ale możemy chyba zaryzykować taką 
tezę, już nie jako historycy, tylko jako Polacy, że aby 
dobrze zrozumieć ten bilans, trzeba wrócić szczególnie 
do jednej pielgrzymki papieskiej do Polski. Trzeba 
wrócić nie do tych pierwszych trzech, które odbyły się 
w trakcie istnienia PRL i o których wiemy, że przy-
czyniły się do tego, co jest w uchwale, do zniszczenia 
imperium zła i świata podzielonego żelaznego kurtyną, 
ale wszystko wskazuje na to, że trzeba wrócić przede 
wszystkim do czwartej pielgrzymki, tej z 1991 r., kiedy 
to papież Jan Paweł II przybył do Polski i – przepra-
szam za skrót myślowy, bo oczywiście można skon-
testować to moje powiedzenie – został odrzucony. To 
jedyna pielgrzymka, w czasie której Jan Paweł II został 
przez Polaków odrzucony. Dlatego pod Kielcami, gdy 
wracał do Rzymu, wypowiedział te dramatyczne słowa 
dotyczące matki ojczyzny. 

Wróćmy do tych słów, do tej matki ojczyzny i za-
stanówmy się, dlaczego Jan Paweł II po raz pierwszy 
i ostatni podniósł głos na Polaków. W 2018 r., w roku 
stulecia niepodległości warto ten krzyk, to świadec-
two Jana Pawła II sobie przypomnieć, żeby się zasta-
nowić, jaki jest bilans pontyfikatu Jana Pawła II, tzn. 
gdzie my dzisiaj jesteśmy, czy w 1991 r., czy może 
jesteśmy już dalej i na dodatek w lepszym miejscu. 
Dziękuję. (Oklaski)

Czy kto z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie. Dziękuję.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
W tym roku, na pewno w sposób uroczysty, 

z przygotowaniami do tego wydarzenia, obchodzimy 
40. rocznicę wyboru papieża Polaka, Jana Pawła II. 
Zasadna jest zarówno nasza uchwała, jak i to wszyst-
ko, co będzie się działo do 16 października i zapewne 
jeszcze przez wiele dni później, ponieważ ta rocznica 
jest dobrym pretekstem do tego, by zastanowić się nad 
pontyfikatem Jana Pawła II i zastanowić się nad tym, 
co stało się w ciągu tych 40 lat z nami, z Polakami 
przede wszystkim, a także nad tym, co wydarzyło się 
na arenie międzynarodowej. My jako Senat jesteśmy 
Izbą, która składa się z polityków, w związku z tym 
nas szczególnie powinna interesować ta część bilan-
su pontyfikatu Jana Pawła II, która dotyczy świata 
polityki.

Rzecz jasna nie sposób zapomnieć tego dnia, 
16 października 1978 r., i tego, co się wówczas sta-
ło. W sposób symboliczny można zawrzeć to w na-
stępujących słowach. Papież Jan Paweł II w jednych 
z pierwszych swoich słów skierowanych do ludu 
rzymskiego, zanim wypowiedział te słynne słowa 
„nie lękajcie się”, które w dużej mierze będą mottem 
całego jego pontyfikatu, powiedział, że przybywa 
z dalekiego kraju. Papież z dalekiego kraju. Ostatnio, 
parę dni temu miałem możność uczestniczenia na 
Zamku Królewskim w debacie historyków, naukow-
ców zajmujących się pontyfikatem Jana Pawła II, 
ja też zabierałem tam głos. I tam doktor Andrzej 
Grajewski po raz pierwszy udostępnił akta sowiec-
kiego wywiadu. Znalazł się tam bardzo ciekawy cytat, 
jakby paralelny do tych słów, o których powiedziałem, 
przypominając wypowiedź Jana Pawła II. Wywiad 
komunistyczny zaraz po 16 października 1978 r. za-
nalizował tę rzeczywistość i stwierdził: tragedia, ten 
papież jest stąd. Proszę zapamiętać te słowa: „z da-
lekiego kraju” i „stąd”. To jest klucz, jeśli chodzi 
o rozważania Polaków na temat tego, dlaczego dziś 
jesteśmy wolni i niepodlegli. Jan Paweł II, który był 
z dalekiego kraju dla świata zachodniego, czyli dla 
świata, który nie rozumiał komunizmu, nie rozumiał 
rzeczywistości, w której myśmy żyli, spowodował, 
że ten daleki świat stawał się coraz bliższy, bo geo-
graficznie, kulturowo on przecież był bardzo bliski. 
Ten pontyfikat to jest przenoszenie dalekiego świata, 
czyli Polski, do tego, co nazywamy wyrazem „stąd”. 
Z drugiej strony komuniści zdawali sobie sprawę, że 



138
65. posiedzenie Senatu w dniu 28 września 2018 r.

Głosowania

Dla porządku informuję, że pan senator Czesław 
Ryszka i senator Antoni Szymański złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w 40. rocznicę wyboru Kardynała 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 40. rocznicę wyboru Kardynała 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Dziękujemy bardzo zaproszonym gościom za 
obecność. Dziękujemy bardzo.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 
kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 24, 25 
i 26 października 2018 r. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: zmiana w składzie komisji 
senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 950.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 

na posiedzeniu w dniu 26 września przyjęła jednogło-
śnie projekt uchwały, który przedstawię Wysokiej Izbie.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji 
senackiej.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje se-
natora Tadeusza Romańczuka z Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie?

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście!
Nie byłoby tej Izby, gdyby nie zwycięstwo w wybo-

rach 4 czerwca. Nie byłoby tamtego zwycięstwa, gdyby 
nie bohaterska postawa ludzi Solidarności przez cały 
stan wojenny. Nie byłoby samej Solidarności, gdyby 
nie znaczenie tych, którzy byli jej przywódcami, i tych, 
którzy ją wspierali. Jednym z najważniejszych filarów 
dla Solidarności był papież Jan Paweł II, jego osoba 
i nauczanie. Nie byłoby papieża Jana Pawła II, gdyby 
nie formacja, z której się wywodził, i jego niezwykła 
osobowość – jako Karola Wojtyły, kardynała, metro-
polity krakowskiego. Dla tych, którzy mieli okazję go 
słuchać – a słuchaliśmy go wszyscy – jego słowo miało 
fundamentalne znaczenie, począwszy od tego wezwa-
nia do „odnowienia oblicza tej ziemi”, tej właśnie, na-
szej ziemi, które tchnęło nadzieję i stało się impulsem 
do działań dla wielu spośród nas, a skończywszy na 
indywidualnych przemianach, które dokonywały się 
w sercach Polaków i o których pamiętamy, mówimy 
w rodzinach, ale zazwyczaj nie publicznie, bo to przecież 
sprawy bardzo intymne. I dlatego ta uchwała jest tym, co 
Senat winien zrobić w przygotowaniu rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ale zawsze będzie 
to czymś małym, zbyt mało znaczącym, bo przecież 
osobowość i nauczanie Jana Pawła II przerasta jakąkol-
wiek uchwałę jakiegokolwiek gremium. 

W związku z tym, nie mając najmniejszych wąt-
pliwości, że jest słuszną rzeczą, iż Senat tę uchwałę 
przyjmie, chciałbym również przypomnieć, że poza 
nią jest wielki dorobek intelektualny papieża Jana 
Pawła II i wielka aktualność zarówno tego przesła-
nia, które jest skierowane do serca każdego z nas, jak 
i tego przesłania, które ma charakter społeczny. Bo 
w społecznej nauce Kościoła, do której Jan Paweł II 
wniósł swój wielki wkład, jest wśród wielu jego en-
cyklik m.in. słynna, znacząca encyklika „Centesimus 
annus”, przyjęta w 100-lecie encykliki „Rerum nova-
rum”, w której jest papieska, naszego papieża wizja 
państwa, państwa opartego na trójpodziale władzy, 
myśl oparta na zasadzie praworządności. I dlatego 
myślę, że z „Centesimus annus” dzisiaj do nas tutaj, na 
sali papież Jan Paweł II dedykuje nam w szczególno-
ści to właśnie zdanie: „Najwyższą władzę ma prawo, 
a nie samowola ludzi”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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(marszałek S. Karczewski) W trakcie tego posiedzenia zgłoszono 1 popraw-
kę. Komisja przyjęła, poparła wszystkie poprawki 
poprzednie. Poprawki pana wnioskodawcy, jednej 
poprawki, nie przyjęła. Proszę o przyjęcie poprawek, 
które są poparte przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Których? 
Które? Numer?)

Której nie przyjęła? Piątej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Piątej. Dobrze.
Czy senator wnioskodawca, pan senator 

Mieczysław Augustyn, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
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 dopuszcza podmioty świadczące 
określone usługi na rzecz rolników do udziału w spół-
dzielniach rolników.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 2, 4 i 6 należy głosować łącz-

nie. Uwzględniają one wszystkie rodzaje umów w ob-
rocie płodami rolnymi i środkami produkcji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 nadaje przepisowi brzmienie 

uwzględniające rolę spółdzielni w planowanej pro-
dukcji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 zmniejsza do 5 minimalną liczbę 

członków spółdzielni będących rolnikami.
Kto jest za?

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przedsta-

wionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany 
w składzie komisji senackiej; druk nr 950.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji 
senackiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 947 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o spółdzielniach rol-
ników.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 944 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora prze-
wodniczącego komisji, Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji mam zaszczyt złożyć spra-

wozdanie dotyczące ustawy z 13 września 2018 r. 
o spółdzielniach rolników.
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(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego.

Komisja Zdrowia oraz Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 945 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 85 senatorów, 84 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Centrum 
Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 943 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Stanisława Gogacza, o przestawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
zawarte w druku nr 943 Z.

Komisje na posiedzeniu w dniu 27 września roz-
patrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
26 września nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeń oraz niektórych innych ustaw i przed-
stawiają Wysokiemu Senatowi następujące stano-
wisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 1, 2, 6 i 7.

Ponadto komisje informują, że senator Jan 
Rulewski wycofał swój wniosek zawarty w pkcie 4. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

panią senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 7 wydłuża vacatio legis przepisu 

wprowadzającego ulgę od podatku od nieruchomości.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
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 83 senatorów, 64 – za, 16 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 11)

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o spółdzielniach 
rolników.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz usta-
wy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 949 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw.
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który za wykroczenie został zabrany na komisariat 
i potraktowany paralizatorem. Zwracam też pań-
stwa uwagę na to, że do tej pory, jeśli chodzi o tego 
typu przypadki, my ani razu nie otrzymaliśmy od 
Ministerstwa Sprawiedliwości propozycji, która by 
zwiększała prawa człowieka. Cały czas zwiększane 
są prawa Policji, a ograniczane są te prawa… W tej 
ustawie w ogóle są jeszcze inne rzeczy, o których 
nie będę już tutaj mówiła. Nie ma tej poprawki… 
Ale bardzo państwa proszę o zwrócenie uwagi na 
tę poprawkę nr 5, zgłoszoną przeze mnie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Pani senator Zdrojewska i senator 
Rulewski? Nie. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ja jeszcze byłem zgło-

szony.)
Ja nie mam tutaj… A zgłaszał pan…
(Senator Piotr Zientarski: Zgłaszałem wniosek 

mniejszości.)
Tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
(Senator Robert Mamątow: Jak?)
(Senator Piotr Zientarski: No na posiedzeniu ko-

misji.)
(Senator Grażyna Sztark: Teraz, na posiedzeniu 

komisji?)
(Senator Piotr Zientarski: Na posiedzeniu komisji 

zgłaszałem wniosek mniejszości. Zresztą pan prze-
wodniczący…)

Ale w sprawozdaniu komisji tego nie ma. Panie 
Senatorze, jak było? Pan jest przewodniczącym ko-
misji.

(Senator Robert Mamątow: Tylko pani senator 
Zdrojewska…)

(Senator Grażyna Sztark: Wniosek mniejszości 
zgłosiła senator Zdrojewska…)

(Senator Piotr Zientarski: Ja zgłaszałem wnio-
sek…)

(Senator Stanisław Gogacz: Zawsze jest…)
No, ale czy był zgłoszony i przegłosowany? Tak? 

Bo zgłosić…
(Senator Piotr Zientarski: …Zgłosił ten sam…)
(Senator Stanisław Gogacz: Zawsze…)
(Głos z sali: Mógł ten sam zgłosić.)
Ale pan popierał wniosek czy pan złożył?
(Senator Stanisław Gogacz: Zawsze jest, Panie 

Marszałku…)
Bo jeżeli pan popierał, to bardzo dobrze…
(Senator Stanisław Gogacz: Panie Marszałku…)
…bo można popierać…

Senator Sprawozdawca 
Barbara Zdrojewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym zaapelować i poprosić o przyjęcie 

poprawki nr 5, którą zaproponowałam w trakcie po-
siedzenia komisji. Niestety nie zdołałam jej do końca 
uzasadnić, dlatego że pan senator Martynowski za-
żądał przejścia do głosowania bez dyskusji. Dlatego 
pozwolę sobie teraz spróbować przekonać państwa do 
tej poprawki, za którą głosowało też kilku senatorów 
z państwa ugrupowania, zwracam na to uwagę.

Szanowni Państwo, poprawka dotyczy art. 74 §1, 
2, 3 i nowego §3a wprowadzonego do kodeksu postę-
powania karnego. Chciałabym powiedzieć, o co tak 
naprawdę chodzi w tym wszystkim. Chodzi o to, że 
jeżeli się zatrzymuje kogoś podejrzanego o popełnienie 
wykroczenia, i nie mówimy tutaj o tym, czy to jest wy-
kroczenie, którego popełnienie grozi np. karą aresztu, 
czy też jest to zwykle wykroczenie, a przypominam, że 
w polskim prawodawstwie wykroczeniem jest nawet 
przejście na czerwonym świetle… A więc taką osobę 
można zatrzymać, kiedy chodzi po prostu o wykro-
czenie. I co się dzieje w takim przypadku? W takim 
przypadku, zgodnie z polskim prawem i z tym art. 74, 
można osobę zatrzymaną poddać badaniom np. psycho-
logicznym i psychiatrycznym, można ją rozebrać, pobrać 
wymazy z ciała, można dokonać wszystkich zabiegów. 
Oczywiście robi to nie funkcjonariusz, tylko robi to 
jakiś tam lekarz w areszcie, ale można dokonać tych 
wszystkich zabiegów, które dotyczą ciała, a nie są zabie-
gami chirurgicznymi, a więc można dokonać wymazów 
z różnych części ciała itd., itd. I ten §3a mówi, że jeżeli 
osoba posądzona nawet o najmniejsze wykroczenie, po-
dejrzana o takie wykroczenie odmówi tych zabiegów, to 
można wobec niej zastosować… Taką osobę podejrzaną 
wzywa się do poddania się obowiązkom wynikającym 
z przywołanych paragrafów, a w razie odmowy można 
osobę podejrzaną zatrzymać i przymusowo doprowa-
dzić, a także stosować wobec niej…

(Głos z sali: Przymus.)
…fizyczne środki techniczne służące obezwład-

nieniu. Zwracam uwagę na to, że to są np.… Można 
taką osobę rzucić na ziemię, można ją skuć itd., nawet 
przy najmniejszym…

(Senator Piotr Zientarski: Paralizator…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Paralizator…)
Można, tak.
(Głos z sali: Ciii.)
Co ciekawe, to też powinno zwrócić państwa 

uwagę, w stosunku do takiej osoby można użyć pa-
ralizatora np. wtedy, kiedy ona odmowi pobrania 
wymazu, a, powiedzmy, przeszła na czerwonym 
świetle i dokonała… Tutaj zwracam uwagę na to, 
po co jest to wprowadzane: tylko po to, żeby zale-
galizować przypadki takie jak Igora Stachowiaka, 
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników?
Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 ujednolica redakcję przepisów od-

syłających.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 stanowi, że do rejestru wykroczeń 

nie będą wprowadzane dane osób obwinionych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 było za, 57 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 4 jest wycofana, tak?
Poprawka numer…
(Senator Piotr Zientarski: Teraz ta ważna popraw-

ka.)
Panie Senatorze, teraz głosujemy. Nie mówimy, 

nie komentujemy i nie przeszkadzamy. Tak było za-
wsze i tak powinno być.

Poprawka nr 5 zmierza do tego, by stosowanie 
środków przymusu bezpośredniego było dopuszczal-
ne jedynie wobec osoby podejrzanej o popełnienie 
poważnego wykroczenia zagrożonego karą aresztu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 31 było za, 45 – przeciw, 

7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
(Senator Barbara Zdrojewska: Hańba!)
Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.
(Senator Barbara Zdrojewska: To jest hańba.)
Proszę państwa, nie komentujemy głosowań.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało… Osoby, które komentowały, nie gło-

sowały. Dobrze.
Podajemy wyniki.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 również ma charakter redakcyjny.
Kto jest za przyjęciem poprawki?
Kto jest przeciw?

(Senator Stanisław Gogacz: …zawsze jest tak, że 
zgłasza…)

…ale zgłosiła pani senator Zdrojewska.
(Senator Stanisław Gogacz: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Nie no, nie… Nie, Panie Senatorze…
(Senator Stanisław Gogacz: Panie Marszałku, to 

jest tak, że jedna osoba zgłasza, ale…)
(Głos z sali: Ciii!)
(Rozmowy na sali)
Ciii, moment.
Pan przewodniczący Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
To jest tak, że jedna osoba zgłasza wniosek mniej-

szości…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No zgłasza, 

ale…)
…ale z poparciem drugiej osoby. I ja zrozumiałem, 

że pan był po prostu tą drugą osobą.
(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jakby były 4 osoby, to nie mogą te 4 osoby, a jak 

będzie 5, to też nie… Jest 1 osoba zgłaszająca. Pan 
senator zgłosił wniosek? Zgłosił pan senator wniosek?

(Głosy z sali: Nie.)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: …Odpowiedź 

już…)
Dobrze. To już to wyjaśniliśmy.
Pani senator Zdrojewska może jeszcze raz zabrać 

głos. To jest możliwe. Ale pani senator już nie chce. 
Pan senator Rulewski też nie chce. Tak?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że pan senator Jan Rulewski wy-

cofał swój wniosek – pkt 4 z druku nr 943 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofany wniosek? Nie. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad przyjęciem ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1. 
Stanowi ona, że wykonanie kar lub środków karnych 
na zasadach określonych w dodanym art. 10a będzie 
mogło nastąpić już po popełnieniu 2, a nie co najmniej 
3 czynów zabronionych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Komisja proponuje, aby przegłosować przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Jednocześnie informuje, że 
jedyna poprawka, zgłoszona przez pana senatora Jana 
Rulewskiego, została wycofana na posiedzeniu ko-
misji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Jan Rulewski chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Przypominam, że senator Jan Rulewski wycofał 

swój wniosek – punkt II w druku nr 948 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofany wniosek? Nie widzę chętnych.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-

misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 61 – za, 1 – przeciw, 24 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek 
do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyję-
tych przez Międzynarodową Konferencję Pracy 
w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, Komisja Infrastruktury oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 946 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 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., 
przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy 
w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
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 83 senatorów, 56 było za, 26 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks wykroczeń oraz niektórych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wete-
ranach działań poza granicami państwa.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Druk senacki 
nr 942 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 948 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
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(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez senatora Jerzego Fedorowicza poprawką do pro-
jektu uchwały – druk nr 779 X. Poprawka ma na celu 
odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w 2017 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę państwa… Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 26 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Teraz, ponieważ odrzuciliśmy poprawkę, przy-

stępujemy do głosowania nad przedstawionym przez 
Komisję Kultury i Środków Przekazu projektem 
uchwały zawartym w druku nr 779 S. Komisja wnosi 
o przyjęcie sprawozdania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę, czekamy jeszcze chwileczkę… 

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 59 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: informacja o działalności Rady 
Mediów Narodowych w 2017 r.

Przypominam, że Senat po zakończeniu drugie-
go czytania projektu uchwały skierował projekt do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu usto-
sunkowania się do zgłoszonych w toku debaty wnio-
sków i przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w tej sprawie, tak aby możliwe było przystąpienie do 
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym 
posiedzeniu. To sprawozdanie znajduje się w druku 
nr 774 X.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 
Fedorowicza, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy mogę z miejsca?)
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Na wczorajszym posiedzeniu komisja nie zaak-

ceptowała poprawki mówiącej o odrzuceniu, wynik 
głosowania był 4:4, w związku z tym poprawka 
nie przeszła, nie została zaakceptowana. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz 
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii 
i telewizji w 2017 roku.

Przypominam, że Senat po zakończeniu drugie-
go czytania projektu uchwały skierował projekt do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosun-
kowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wnio-
sków i przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w tej sprawie, tak aby możliwe było przystąpienie 
do trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na 
tym posiedzeniu Senatu. To sprawozdanie znajduje 
się w druku nr 779 X.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora 
Fedorowicza, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj na posiedzeniu komisji propozycja od-

rzucenia sprawozdań Krajowej Rady i Rady Mediów 
Narodowych została odrzucona. No, wobec wyniku 
głosowania 4:4 poprawka nie uzyskała akceptacji ko-
misji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca oraz pozostały senator 

sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 

Jerzy Fedorowicz. Ponadto sprawozdawcą Komisji 
Kultury i Środków Przekazu był senator Jan Maria 
Jackowski.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania w sprawie sprawoz-
dania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad poprawką do projektu uchwały 
– druk nr 779 X – a następnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad projektem uchwały za-
proponowanym przez komisję zawartym w druku 
nr 779 S.
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nr 774 X – a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad zaproponowanym przez komisję projek-
tem uchwały zawartym w druku nr 774 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez senatora Jerzego Fedorowicza poprawką do pro-
jektu uchwały – druk nr 774 X. Poprawka ma na celu 
odrzucenie informacji Rady Mediów Narodowych 
o jej działalności w 2017 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 26 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec odrzucenia poprawki przystępujemy do 

głosowania nad przedstawionym przez Komisję 
Kultury i Środków Przekazu projektem uchwały za-
wartym w druku nr 774 S. Komisja wnosi o przyjęcie 
informacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie informacji o działalności 
Rady Mediów Narodowych.

Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 
piątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia zło-
żone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej 
wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia 
nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem 
oświadczenia mogą być sprawy związane z wyko-
nywaniem mandatu, przy czym nie może ono doty-
czyć spraw będących przedmiotem porządku obrad 
bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi 
przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których tre-
ści nie można określić czy których wygłoszenie przez 
senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to 
czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem 
senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Rozmowy na sali)
Jest dwóch, tak?
Szanse na to, że…
Pan senator Jan Filip Libicki. Proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Filip Libicki: Ja?)
Tak.
(Senator Jan Filip Libicki: Jest taki gwar, Panie 

Marszałku, że nie słyszałem, jak pan mnie wołał.)

Czy senator wnioskodawca oraz pozostały senator 
sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos, czyli jeszcze 
raz pan senator Jerzy Fedorowicz i pan senator Jan 
Maria Jackowski?

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie?

(Senator Jan Rulewski: Ja.)
Tak? Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Do senatora Jackowskiego.
Czy można te 2 sprawozdania potraktować tak, 

że jest dobrze, a nawet beznadziejnie?
(Wesołość na sali)
(Senator Robert Mamątow: W Platformie tak.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

mam odpowiedzieć?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, Panie Senatorze, jest pytanie…
(Senator Jan Rulewski: No, a co to?)
…może być odpowiedź i może nie być odpowie-

dzi. To już pana decyzja.

Senator Jan Maria Jackowski:
Komisja uznała, że te sprawozdania spełniają wy-

mogi. Zadania nałożone na Radę Mediów Narodowych 
oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zostały wy-
konane w sposób właściwy. Przypominam, że spra-
wozdania dotyczą roku 2017, ani okresu wcześniejsze-
go, ani późniejszego. Takie właśnie było stanowisko 
komisji. Tak mogę odpowiedzieć panu senatorowi. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę i nie 

słyszę chętnych.
Dziękuję.
Przystępujemy w takim razie do głosowania 

w sprawie informacji o działalności Rady Mediów 
Narodowych.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad poprawką do projektu uchwały – druk 

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) krzyża harcerskiego jako odznaki pamiątkowej, na 
równi z odznakami dawnych formacji wojskowych 
i szkół. Krzyż harcerski miał być noszony na mun-
durze wojskowym na wysokości dwóch palców nad 
środkiem lewej kieszeni munduru. Rozkaz ten został 
potwierdzony kilka lat później – Dziennik Rozkazów 
22/1922 poz. 439. W obecnym porządku prawnym nie 
zostało to uregulowane.

Czy wobec tego rozkaz marszałka Józefa 
Piłsudskiego jest nadal obowiązującym prawem 
dotyczącym harcerzy będących w czynnej służbie 
wojskowej? Czy nie byłoby dobrze, doceniając wkład 
harcerstwa w wielu dziedzinach życia na przestrzeni 
100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, 
uregulować tę kwestię?”

Z tymi pytaniami zwraca się, za moim pośrednic-
twem, mój wyborca i ja się zwracam do pana ministra 
Błaszczaka.

I 2 oświadczenia do pana Krzysztofa 
Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób nie-
pełnosprawnych.

Pierwsze oświadczenie.
Zwrócił się do mnie mieszkaniec mojego okręgu 

wyborczego z następującą informacją. Radni miasta 
uchwalili uchwałę w sprawie tego, że osoby niepeł-
nosprawne muszą płacić za parkowanie na miejscach 
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Już samo 
pobieranie opłat od osób niepełnosprawnych budzi 
wątpliwości. Ale włodarze miasta poszli jeszcze dalej 
i wymyślili sobie, jak pisze ten pan, że mimo posia-
dania niebieskiej karty parkingowej osoby niepełno-
sprawne muszą wykupić tzw. identyfikator. I w tym 
momencie zaczynają się problemy, ponieważ iden-
tyfikator przypisuje się do numeru rejestracyjnego 
pojazdu. A przecież nie auto, tylko ja jestem osobą 
niepełnosprawną – pisze ten pan. I dalej pisze tak: 
na mnie samego nałożono 2 mandaty za brak takie-
go identyfikatora. Inne osoby niepełnosprawne też 
są karane. Identyfikator taki wystawia się tylko dla 
jednego numeru rejestracyjnego i niebieskiej karty. 
Ja byłem i chciałem wykupić taki identyfikator, ale 
mi go nie sprzedano, ponieważ nie jeżdżę tylko jed-
nym autem, a nie mam możliwości wykupienia kilku 
identyfikatorów, bo posiadam tylko jedną niebieską 
kartę parkingową. Prosiłbym bardzo o interpretację 
w tej sprawie, abyśmy my, osoby niepełnosprawne, 
nie byli dalej karani za bubel prawny wymyślony 
przez naszych włodarzy.

Z tym samym pytaniem również ja się zwracam 
do pana ministra Michałkiewicza.

I drugie oświadczenie.
Zwrócił się do mnie pan A.T., zamieszkały w (…). 

Pan A.T. od 5 lat jest po amputacji 2 kończyn dolnych. 
Stara się o podjazd do budynku, który ma 11 pięter.

Pytanie jest następujące: w jakim czasie i według 
jakiej procedury pan A.T., będący osobą z niepełno-

Tak, ale może za…
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Tylko przygotuję sobie 

miejsce wystąpienia.)
Dobrze.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam 4 krótkie oświadczenia senatorskie. Mam 

nadzieję, że zmieszczę się w limicie czasowym.
Oświadczenie pierwsze kieruję do pana 

Krzysztofa Szczerskiego, szefa Gabinetu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Otóż w ostatnim czasie przebywałem prywatnie 
w Armenii i tamtejsze środowiska zarówno polskie, 
jak i ormiańskie, które są związane z polskimi, były 
dość poruszone informacją, że w trakcie spotkania 
pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezyden-
tem Erdoğanem, prezydentem Turcji, rzekomo pan 
prezydent Duda miał wyrazić zainteresowanie i chęć 
poparcia budowy w Krakowie pomnika żołnierza 
tureckiego, a ten pomnik miałby mieć taki kształt, 
że koń turecki pije wodę z Wisły.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Niedopuszczalne to 
jest.)

Podobno była już jakaś rozmowa w tej sprawie czy 
list skierowany do pana prezydenta Majchrowskiego, 
aby pan prezydent Majchrowski znalazł stosowne 
miejsce na taki pomnik.

Wydaje mi się to dość dziwne, zwłaszcza że śro-
dowiska ormiańskie twierdzą, że koń pijący z Wisły 
oznacza, że żołnierze tureccy chcą jeszcze do 
Krakowa wrócić. Cała sprawa wydaje mi się dosyć 
nieprawdopodobna, ale chciałbym prosić o informację 
i odpowiedź, czy rzeczywiście pan prezydent podjął 
jakieś działania, czy zobowiązał się do czegoś takiego, 
czy zwracał się do pana prezydenta Majchrowskiego 
z taką prośbą, aby ten pomnik umiejscowić? Będę 
wdzięczny za odpowiedź.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Mamy już smoka, 
Panie Senatorze.)

Oświadczenie drugie kieruję do pana Mariusza 
Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

To jest kwestia, z którą zwrócił się do mnie oficer 
Wojska Polskiego będący również harcerzem.

Pisze on tak: „Rok 2018 to czas wielkich rocznic – 
setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, a także setna rocznica powstania ZHP. Harcerze 
brali czynny udział w walkach o niepodległość na-
szego kraju. 100 lat temu zostało to docenione przez 
marszałka Piłsudskiego, który w rozkazie nr 184 
z 15 listopada 1919 r. wydał zezwolenie harcerzom, 
będącym w czynnej służbie wojskowej, na noszenie 
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(senator J.F. Libicki) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go, pana Piotra Glińskiego.

Szanowny Panie Premierze!
Przed 3 miesiącami skierowałem do pana premie-

ra oświadczenia, w którym postulowałem powołanie 
w Warszawie muzeum polskich strat wojennych. 
W oświadczeniu tym szczegółowo argumentowa-
łem, po co takie muzeum powinno powstać. Przy 
czym nie określałem bliżej, o jakie straty wojenne 
chodzi, osobowe, materialne, terytorialne czy też 
ujęte wycinkowo, np. tylko w kulturze. Chodziło mi 
bowiem o wszystkie straty, które polskie państwo 
i polski naród poniosły wskutek działań wojennych 
i okupacji w czasie II wojny światowej, straty, co też 
ważne, spowodowane przez obu okupantów: Trzecią 
Rzeszę i Związek Sowiecki. Według mnie muzeum 
to powinno opisywać również tzw. utracone korzy-
ści, tj. to, jakie skutki II wojna światowa wywarła 
na dalszy rozwój naszego kraju i jak ograniczyła 
ten rozwój.

Niestety w swojej odpowiedzi pan premier ogra-
niczył się jedynie do opisu strat w polskiej kulturze. 
Jest to ważny, ale wąski wycinek tej problematyki. 
Być może zasugerował się pan tym, że moje oświad-
czenie było skierowane do pana jako ministra do 
spraw kultury, ale faktycznie chodziło mi o pana jako 
strażnika pamięci narodowej, czyli ministra do spraw 
dziedzictwa narodowego, a konkretnie powołującego 
i prowadzącego muzea o znaczeniu ogólnopolskim.

Szanowny Panie Premierze, proszę więc o powtór-
ną, tym razem pełną odpowiedź na temat opisany 
w moim pierwotnym oświadczeniu sprzed 3 miesięcy, 
tj. w sprawie muzeum wszystkich strat wojennych, 
które Polska poniosła w trakcie i wskutek II wojny 
światowej, ponieważ dotychczasowa pana odpowiedź 
jest fragmentaryczna i daleko niewystarczająca.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rusiecki. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady 

Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego, 
w sprawie podjęcia odpowiednich działań zmierzają-
cych do budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 
i drogi krajowej nr 42 łączących miasto Ostrowiec 

sprawnościami, bądź administrator lub właściciel 
budynku będą mogli się starać o dofinansowanie 
z programu „Dostępność +”?

Takie pytanie również przekazuję jako swoje. 
Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam 2 oświadczenia.
Pierwsze kieruję do prezesa Rady Ministrów.
Coraz częściej w obiegu informacyjnym pojawiają 

się wypowiedzi na temat konieczności sprowadze-
nia do Polski pracowników z zagranicy, którzy mają 
w części pokryć deficyt rąk do pracy w naszym kraju.

Opinia publiczna otrzymała informacje dotyczące 
sprowadzenia pracowników z krajów azjatyckich, co 
wzbudziło szerokie komentarze. Obywatele zwracają 
się do mnie, do mojego biura senatorskiego w tej spra-
wie. W związku z tym proszę o informację w sprawie 
polityki imigracyjnej rządu RP.

Proszę również o informację, jak wiele osób spoza 
Unii Europejskiej uzyskało zezwolenie na pobyt stały 
na terytorium Polski w 2015 r., 2016 r. i w 2017 r.

I drugie oświadczenie, do prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Zwracam się z prośbą o informację, jakie działania 
podejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie” w związku z zacumowaną na wysokości Portu 
Czerniakowskiego w Warszawie dużą jednostką pływa-
jącą, która jest na wpół zatopiona i częściowo spalona.

Z informacji, jakie uzyskałem w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy, wynika, że teren, na którym 
znajduje się ten obiekt, należy do Skarbu Państwa 
i jest w zarządzie PGW WP. Obiekt jest od wielu 
miesięcy podtopiony i niebezpiecznie przechylony. 
Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa tysięcy spa-
cerujących w tym miejscu mieszkańców Warszawy 
i szpeci reprezentacyjne miejsce stolicy.

W sytuacji podwyższonego poziomu Wisły lub 
w okresie zimowym obiekt będzie stanowił jeszcze 
większe zagrożenie ze względu na zjawiska lodowe. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.
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(senator J. Rusiecki) kami dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
a zwłaszcza różnice w infrastrukturze drogowej po-
między poszczególnymi regionami Polski, należałoby 
wrócić do pomysłu budowy dwujezdniowej drogi 
krajowej nr 9 i drogi krajowej nr 42 na odcinku blisko 
60 km. Wymienione tu inwestycje z pewnością były-
by silnym impulsem do rozwoju przedsiębiorczości, 
a także do rozwoju całego regionu.

Panie Premierze, uprzejmie proszę w imieniu swo-
im oraz przedsiębiorców z terenu powiatu ostrowiec-
kiego o podjęcie działań zmierzających do budowy 
dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 oraz drogi krajowej 
nr 42 łączących Ostrowiec Świętokrzyski z systemem 
dróg ekspresowych w Polsce. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.
Wszyscy. Tak? Dziękuję bardzo.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego piątego 

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 piąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
kowską)

Świętokrzyski z systemem dróg ekspresowych 
w Polsce.

Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęła kopia 

apelu kierowanego do pana premiera przez kilkunastu 
przedsiębiorców z terenu powiatu ostrowieckiego, 
w którym proszą oni o podjęcie działań ze strony 
rządu RP.

Przedsiębiorcy podkreślają, że jako inwestorzy, 
dostawcy i eksporterzy na przestrzeni ostatnich kilku 
lat na terenie powiatu ostrowieckiego otworzyli swoje 
fabryki oraz uruchomili produkcję przemysłową, two-
rząc miejsca pracy dla blisko 5 tysięcy osób i wpły-
wając tym samym na sytuację gospodarczą miasta, 
regionu i kraju. Barierę dla dalszego rozwoju przed-
siębiorczości dostrzegają w niewystarczającej dostęp-
ności transportowej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz 
północnej części województwa świętokrzyskiego. Ten 
stan rzeczy wynika m.in. ze stanu technicznego drogi 
krajowej nr 9 oraz jej słabej przepustowości, co odbija 
się negatywnie na komunikacji w głównym korytarzu 
transportowym, jaki powstaje w kierunku drogi eks-
presowej S7 czy też drogi planowanej S74.

Ponadto z uwagi na położenie powiatu ostro-
wieckiego oraz poważne problemy gospodarcze 
miejscowości, które były kiedyś wiodącymi ośrod-

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 10)
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

65. posiedzenie Senatu w dniach 26, 27 i 28 września 2018 r.
Wyniki głosowań150

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  2 A.M. Anders . . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  3 M. Augustyn + + + + ? + + + + + ? + + + + + + + + -
  4 A. Bielan . . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  5 G. Bierecki + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + - + + + + + + - ? + + +
  7 A. Bobko + + + + + + + + - + + + + + + - + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  9 W. Bonkowski + . + + + + + + - + + + + + + ? + + + +
  10 M. Borowski + . . ? + + + + + + ? + + + + + + + + -
  11 B. Borusewicz + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  13 M. Budner + + + + + + + + - + + + + + + - ? + + +
  14 J. Chróścikowski + . + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  15 Z. Cichoń + + + + + . . + - + + + + . + - + + + .
  16 L. Czarnobaj + . + + - + + + + + - + + + + + + + + -
  17 G. Czelej + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + - + + + + + + + - + + ?
  19 D. Czudowska + + + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  21 J. Dobrzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22 R. Dowhan . . + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  23 J. Duda + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  25 P. Florek + + + + + + + + + + - + + + + + + . + -
  26 R. Gaweł + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  27 A. Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28 S. Gogacz + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  29 M. Golba . . + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  30 A. Grabowski + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  33 J. Hamerski + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  34 J.M. Jackowski . + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35 A. Kamiński + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  38 K. Kleina . + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  39 B. Klich + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut . + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  43 W. Komarnicki . + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  44 T. Kopeć + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  45 M. Kopiczko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  46 W. Kraska . + + + + + + + - . + + + + + - - + + +
  47 J.F. Libicki + . + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  48 M. Łuczak + + + + + + + + - + + + + + + - ? + + +
  49 J. Łyczak + + + . . + + + - + + + + + + - - + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  51 R. Mamątow + + + . + + + + - + + + + + + - - . + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  55 A. Misiołek . + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  56 K. Mróz + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  57 G. Napieralski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski + + + + + + + + - + + + + + + - + + + .
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + . + + + + + + + + -
  62 G. Peczkis + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  63 M. Pęk + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  64 W. Piecha + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  65 L. Piechota . + + + + + + + - + + + + + + - ? . + +
  66 A. Pociej + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny + . + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + - + + + + + + - ? + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + + - + + + + + + - . + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  74 J. Rotnicka + + + . + + + + + + ? + + + + + + + + -
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
  76 J. Rusiecki . + + + + + + + - . + + + + + - - + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  78 C. Ryszka + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  80 M. Seweryński + + + + + + + + - + + + ? + + - ? + + +
  81 K. Słoń + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + -
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + - + + ? + + + . + -
  86 A. Szwed + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  87 A. Szymański + + + + + + + + - + + + + + + - - . + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  89 P. Termiński + . + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  90 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 A. Warzocha + . + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  92 J. Wcisła . . + + + + + + + + - + + . + + + + + -
  93 K. Wiatr + + + + + + + + - + + + + + + - . + + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  96 A. Zając + + + + + + + + - + + + + + + - - + + +
  97 J. Zając + + + + + + + + - + + + + + + ? + . + +
  98 B. Zdrojewska + + + ? + + + + + + - + + + + + + + + -
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
  100 J. Żaryn + + + + + + + + - + + + + + + - ? + + +
 
  Głosujących 78 68 84 82 84 84 84 85 85 83 84 85 85 83 85 85 83 73 85 83
  Za 78 68 84 80 82 84 84 85 26 83 64 85 84 82 85 26 31 73 85 56
  Przeciw 0 0 0 0 1 0 0 0 59 0 16 0 0 0 0 57 45 0 0 26
  Wstrzymało się 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 7 0 0 1
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    21 22 23 24 25 26 27
  1 R. Ambrozik + + + - + - +
  2 A.M. Anders + + + - . - +
  3 M. Augustyn + ? + + - + -
  4 A. Bielan + + + - + - +
  5 G. Bierecki + + . - + - +
  6 P. Błaszczyk + + + - + - +
  7 A. Bobko + + + - + - +
  8 R. Bonisławski + ? + + - + -
  9 W. Bonkowski + + + - + - +
  10 M. Borowski + ? + + - + -
  11 B. Borusewicz . . . . . . .
  12 B. Borys-Damięcka + ? + + - + -
  13 M. Budner + + + - + - +
  14 J. Chróścikowski + + + - + - +
  15 Z. Cichoń + + + - + - +
  16 L. Czarnobaj + ? + + - + -
  17 G. Czelej . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + - + - +
  19 D. Czudowska + + + - + - +
  20 W. Dobkowski + + + - + - +
  21 J. Dobrzyński . . . . . . .
  22 R. Dowhan + - + + - + -
  23 J. Duda + ? + + - + -
  24 J. Fedorowicz + ? + + - + -
  25 P. Florek + ? + + - + -
  26 R. Gaweł + + + - + - +
  27 A. Gawęda . . . . . . .
  28 S. Gogacz + + + - + - +
  29 M. Golba + + + - + - +
  30 A. Grabowski + + + - + - +
  31 T. Grodzki . . . . . . .
  32 M. Grubski + ? + + - + -
  33 J. Hamerski + + + - + - +
  34 J.M. Jackowski . + . - + - +
  35 A. Kamiński + + + - + - +
  36 S. Karczewski + + + - + - +
  37 W. Kilian + + + + - + -
  38 K. Kleina + ? + + - + -
  39 B. Klich + ? + + - + -
  40 A. Kobiak + ? + + - + -
  41 M. Koc . . . - + - +
  42 S. Kogut + + + - + - +
  43 W. Komarnicki + ? + + - + -
  44 T. Kopeć . . . . . . .
  45 M. Kopiczko . . . . . . .
  46 W. Kraska + + + - + - +
  47 J.F. Libicki + ? + + - + -
  48 M. Łuczak + + + - + - +
  49 J. Łyczak + + + - + - +
  50 R. Majer + + + - + - +
  51 R. Mamątow + + + - + - +
  52 M. Martynowski + + + - + - +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + - + - +
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    21 22 23 24 25 26 27
  54 A. Mioduszewski + + + - + - +
  55 A. Misiołek + + + - + - +
  56 K. Mróz + + + - + - +
  57 G. Napieralski . . . . . . .
  58 J. Obremski + + + - . - +
  59 B. Orzechowska + + + - + - +
  60 A. Pająk + + . - + - +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + ? + + - + -
  62 G. Peczkis + + + - + - +
  63 M. Pęk + + + - + - +
  64 W. Piecha + + + - + - +
  65 L. Piechota + + + - + - +
  66 A. Pociej . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . .
  68 M. Potoczny + + + - + - +
  69 K. Probierz + + + - + - +
  70 Z. Pupa + + + - + - +
  71 K. Radziwiłł + + . - + - +
  72 M. Rocki . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + - + - +
  74 J. Rotnicka + ? + + - + -
  75 J. Rulewski + ? + + - + -
  76 J. Rusiecki + + + - + - +
  77 S. Rybicki + ? + + - + -
  78 C. Ryszka + + + - + - +
  79 J. Sagatowska + + + - + - +
  80 M. Seweryński + + + - + - +
  81 K. Słoń + + + - + - +
  82 W. Sługocki + ? + + - + -
  83 A. Stanisławek + + + - + - +
  84 L. Staroń . . . . . . .
  85 G. Sztark + ? + + - + -
  86 A. Szwed + + + - + - +
  87 A. Szymański + + + - + - +
  88 R. Ślusarz + + + - + . +
  89 P. Termiński + ? . + - + -
  90 P. Wach . . . . . . .
  91 A. Warzocha + + + - + - +
  92 J. Wcisła + ? + + - + -
  93 K. Wiatr + + + - + - +
  94 J. Włosowicz + + + - + - +
  95 A. Wojtyła + + + - + - +
  96 A. Zając + + + - + - +
  97 J. Zając + + + - + - +
  98 B. Zdrojewska + ? + + - + -
  99 P. Zientarski + ? + + - + -
  100 J. Żaryn + + + - + - +
 
  Głosujących 85 86 81 87 85 86 87
  Za 85 61 81 26 59 26 61
  Przeciw 0 1 0 61 26 60 26
  Wstrzymało się 0 24 0 0 0 0 0
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym w kilku zdaniach poprzeć uchwałę w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara 
w 75. rocznicę śmierci.

Kazimierz Pelczar, prof. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, był prekursorem onkologii w Polsce. 
Napisał ponad 85 prac naukowych z zakresu różnych dziedzin medycyny. Założył pierwsze w przedwojennej 
Polsce centrum onkologii – Miejski Zakład Badawczo-Leczniczy Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka 
w Wilnie.

Wiedzę medyczną zdobył w latach 1912–1914 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie I wojny 
światowej został powołany do armii austro-węgierskiej. Potem, w 1915 r. trafił do rosyjskiej niewoli. Następnie 
dołączył do Czerwonego Krzyża. Po I wojnie światowej wstąpił do armii polskiej i służył jako lekarz Dywizji 
Syberyjskiej w okresie 1918–1920. W 1920 r. powrócił do niepodległej Polski, gdzie dalej służył w wojsku jako 
lekarz. Brał udział w bitwie warszawskiej. Po zakończeniu wojny od stycznia 1921 r. kontynuował studia me-
dyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W październiku 1925 r. uzyskał doktorat. Po 1930 r. został profesorem 
i dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W okresie międzywojennym Kazimierz Pelczar był aktywnym uczestnikiem życia społecznego i naukowe-
go w kraju i za granicą, sprawował funkcję prezesa Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej i Towarzystwa 
Przyrodników im. Mikołaja Kopernika w Wilnie. Był członkiem Unii Międzynarodowej do Walki z Nowotworami 
w Paryżu. Udzielał się także w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Wilnie oraz Towarzystwie Dobroczynności.

Biegle władał kilkoma językami obcymi, co pozwoliło mu na swobodny udział w międzynarodowych 
konferencjach medycznych w Anglii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, gdzie wygłaszał referaty naukowe. 
Często jego artykuły były rozpowszechniane przez radio i prasę krajową. Był członkiem wielu polskich i mię-
dzynarodowych towarzystw naukowych, organizatorem przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia, a także 
wychowawcą młodych pokoleń medyków.

Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r., współorganizował w Wilnie pomoc dla kilkudziesięciu tysięcy 
uchodźców z terenów okupowanych przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję – utworzył Polski Komitet 
Pomocy Ofiarom Wojny. Równolegle stanął na czele Sekcji Polskiej Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Jego autorytet umożliwił pozyskanie międzynarodowej pomocy od różnych instytucji i fundacji dobroczyn-
nych. Akcja pomocy trwała od listopada 1939 r. do maja 1940 r., kiedy została utworzona Sekcja Uchodźców 
Polskich w ramach Litewskiego Czerwonego Krzyża, która przejęła większość funkcji Polskiego Komitetu 
Pomocy Ofiarom Wojny.

W 1939 r. miał propozycję objęcia placówki naukowej w Rzymie, a na wiosnę 1940 r. otrzymał propozycję 
objęcia katedry fizjopatologii w Londynie. Zapraszany był również do Nowego Jorku. Z propozycji tych nie 
skorzystał i zdecydował się pozostać w Wilnie.

Został aresztowany w nocy z 16 na 17 września 1943 r. w Wilnie jako jeden ze 100 zakładników w odwecie 
za wykonanie przez ruch oporu wyroku śmierci na funkcjonariuszu litewskiej policji bezpieczeństwa oraz 
agencie Gestapo. Kazimierz Pelczar został rozstrzelany następnego dnia wraz z 10 innymi Polakami, m.in. 
z profesorem prawa Uniwersytetu Stefana Batorego Mieczysławem Witoldem Gutkowskim, w egzekucji ma-
sowej w Ponarach pod Wilnem.

Uchwała Senatu RP w sposób godny upamiętnia tę wielką postać polskiej nauki i przypomina zasługi wiel-
kiego Polaka, jakim niewątpliwie był Kazimierz Pelczar.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przedstawiona ustawa o spółdzielniach rolników ma na celu gruntowną regulację przepisów prowadzenia 
szczególnej formy działalności gospodarczej, jaką są spółdzielnie rolnicze. Ustawodawca dzięki rozwiązaniom 
zaproponowanym w wymienionej ustawie zamierza zachęcić rolników do tego, by powoływali  spółdzielnie 
rolnicze i korzystali z wynikających z tego korzyści, takich jak np. ulgi podatkowe. Należy zaznaczyć, że 
spółdzielczość powstała z potrzeb wspierania ekonomicznie słabszych grup społecznych. Niestety, zarówno 
w Polsce, jak i na świecie rolnicy należą do słabszej ekonomicznie grupy zawodowej. Ustawodawca postanowił 
zareagować na to zjawisko i pomóc polskim rolnikom.

W początkowym okresie działalności spółdzielni rolniczych ulgi, o których mowa powyżej, będą możliwe 
dzięki pomocy de minimis. Należy jednak podkreślić, że przedstawiona pomoc będzie dotyczyła mikroprzed-
siębiorstw. Co za tym idzie, z ich rozwojem i przekroczeniem statusu mikroprzedsiębiorstwa będzie wiązało się 
to, że będą one działały na zasadach ogólnych. Wynika z tego, że ustawodawca zamierza wesprzeć początkową 
działalność tych podmiotów, zaś w momencie ich rozwoju, a przede wszystkim rozwoju ekonomicznego, będą 
działały one na zasadach ogólnych, co wydaje się rozwiązaniem racjonalnym.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że omawiana ustawa i proponowane regulacje przepisów wynikają z po-
trzeb polskiej wsi, a zwłaszcza z niepewnej pozycji indywidualnych rolników na rynku. Zrzeszenia w mocny 
podmiot typu spółdzielnie rolnicze ma zabezpieczyć polskich rolników poprzez wzmocnienie ich pozycji oraz 
ich systemowe wspieranie. Obecnie w Polsce występuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, a co za tym 
idzie, ogromna dysproporcja cenowa. Indywidualni rolnicy często są zmuszeni do obniżenia cen, co skutkuje 
sprzedażą produktów rolnych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia. Ustawodawca, chcąc zniwelować 
to negatywne zjawisko, a tym samym pomóc indywidualnym rolnikom, zamierza stworzyć przepisy, które będą 
w sposób kompleksowy regulowały zasady i sposób działania spółdzielni stricte rolniczych. To dzięki stwo-
rzeniu spółdzielni i zrzeszeniu się grupy rolników zamierza się osiągnąć cel, jakim jest poprawa efektywności 
gospodarowania na obszarach wiejskich. Stworzenie wspólnych struktur umożliwi polskim rolnikom m.in. 
dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, obniżenie kosztów produkcji, co z pewnością wpłynie pozytywnie 
na aspekt ekonomiczny. Ponadto warto zaznaczyć, że w obecnych czasach rygorystycznym wymaganiom rynku 
łatwiej jest sprostać większym podmiotom niż jednoosobowym gospodarstwom.

Moim zdaniem wprowadzenie rozwiązań przedstawionych w omawianej ustawie pomoże polskim rolnikom 
w prowadzeniu ich działalności, w tym poprawi funkcjonowanie rynku. Reasumując: uważam, że wprowadzenie 
omawianej ustawy jest działaniem korzystnym.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

W związku z istniejącą potrzebą odciążenia lekarzy od biurokratycznej pracy ustawodawca w ustawie 
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych proponuje zmiany polegające na tym, że 
czynność wypisania zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy będzie mogła zostać wyko-
nana przez inną osobę niż lekarz. Ustawodawca wskazuje konkretne osoby, które na podstawie upoważnienia 
od lekarza będą mogły wystawiać zaświadczenia – są to osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu 
ustawy o działalności leczniczej oraz osoby, które wykonują czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Spowoduje to przede 
wszystkim eliminację papierowego obiegu dokumentów, a tym samym umożliwi lekarzom zagospodarowanie 
czasu potrzebnego na wypisanie zaświadczeń w inny sposób, np. na przyjmowanie większej liczby pacjentów 
i jednoczesne skrócenie czasu oczekiwania przez nich na wizytę lekarską.

Ponadto ustawodawca, przewidując możliwość ewentualnych nadużyć wynikających z przeniesienia obowiąz-
ku wystawienia zaświadczeń na inne osoby niż lekarz oraz chcąc zapobiec negatywnym skutkom, proponuje, 
żeby prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia Rejestr Asystentów Medycznych był na bieżąco 
uaktualniany, a upoważnienia umożliwiające wystawianie zaświadczeń były wydawane na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Ponadto rejestr osób upoważnionych do wydawania zaświadczeń ma zostać przekazany także 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawodawca podkreśla, że pomimo odciążenia lekarzy od obowiązku wystawiania zaświadczenia lekar-
skiego, będzie spoczywał na nich obowiązek weryfikacji osób, którym powierzają wypisanie zaświadczeń, czyli 
będzie ich obowiązywać zasada ograniczonego zaufania. Ustawodawca podkreśla, że obowiązek spoczywający 
na lekarzu jest podyktowany tym, że ZUS ma prawo cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń w razie 
powtarzających się nieprawidłowości. Dlatego też zamierza zmobilizować lekarzy do tego, żeby upoważniali 
osoby, które w sposób odpowiedzialny podejmą się wystawiania zaświadczeń, przestrzegając obowiązujących 
przepisów. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i niepodporządkowania się m.in. do wystawiania zaświad-
czenia o niezdolności do pracy według wzoru ustalonego przez ZUS może wystąpić konsekwencja w postaci 
cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń na okres 3 miesięcy.

Restrykcyjny charakter powyższego przepisu oraz umożliwienie ZUS cofnięcia upoważnienia mają na celu 
po pierwsze, odstraszenie osób, które miałyby w zamiarze nadużywać otrzymanego upoważnienia, po drugie, 
dostosowanie się do wymogów, które w konsekwencji mają skrócić cały proces wystawiania i zgłaszania za-
świadczenia o niezdolności do pracy.

Ustawodawca zamierza ponadto wprowadzić możliwość wygaszania upoważnienia na podstawie konkretnych 
przesłanek zawartych w przepisach omawianej ustawy. Co więcej, w omawianych przepisach przewiduje się 
dofinansowanie NFZ w postaci dotacji celowej, która ma zostać wykorzystana na zakup sprzętu komputerowe-
go i szkolenia dla pracowników w zakresie informatyzacji świadczeń. Oznacza to, że ustawodawca zamierza 
wprowadzić obieg dokumentów w wersji elektronicznej, minimalizując obecnie panujący biurokratyzm, a tym 
samym skrócić czas załatwiania spraw.

Kolejno ustawodawca dokonuje zmian w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności, gdyż Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie w zakresie zamieszczania symbolu przyczyny 
niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu choroby psychicznej, jest niekonstytucyjne i powoduje, że należy 
dokonać zmian w obowiązującym stanie prawnym.

Moim zdaniem opisane powyżej propozycje zmian znacząco poprawią komfort życia społeczeństwa, pozwo-
lą zmniejszyć wszechobecny biurokratyzm, a tym samym przyspieszą czas realizacji wizyt u lekarzy, którzy 
odciążeni z obowiązków związanych z wypełnianiem zwolnień, będą mogli zaoszczędzony czas poświęcić 
pacjentom. Ponadto w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest ochrona danych i godności osobistej, dlatego 
wszystkie zmiany rekomenduję jako pozytywne.



160
65. posiedzenie Senatu w dniach 26, 27 i 28 września 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uchwała Senatu w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 
znakomicie wpisuje się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2018 roku. Myślę tu 
o bardzo wielu wypowiedziach Jana Pawła II o ojczyźnie, o Polsce.

Czym jest ojczyzna? Na to pytanie, wydawałoby się, każdy może z łatwością odpowiedzieć. Kraj urodzenia, 
miejsce zamieszkania, historia i obecność, groby i ludzie… Ojczyzna wiąże się z naszym rodzeniem się i stawa-
niem, z czasem od dzieciństwa do starości. Jest faktem pierwotnie danym. Ojczyzna przypomina twarze ojca 
i matki, krajobrazy danej ziemi, kulturę materialną i duchową, jedność psychiczną między ludźmi, wspólną 
moralność i religię. Jest ziemią „swoich”. Znajduje się w ziemi uświęconej historią narodu.

Jednak słowo „ojczyzna” nie dla wszystkich znaczy to samo. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Tertulian 
uważał, że prawdziwą ojczyzną człowieka jest niebo, dlatego można pomiatać ziemską ojczyzną. Tak skrajne 
stanowisko tego wybitnego filozofa i teologa było podyktowane wrogim stosunkiem do cesarstwa rzymskiego.

Skrajne jest również stanowisko przeciwne: bałwochwalczy kult ojczyzny wynoszący ją ponad wszystkie 
wartości. Tak rodzi się nacjonalizm. Taki był kult państwa w hitleryzmie, a także w komunizmie.

Niewłaściwe są również dwie inne postawy wobec ojczyzny: egoistyczna i kosmopolityczna. Ta pierwsza 
wyraża się łacińskim przysłowiem: ibi patria, ubi bene – co znaczy: tam jest moja ojczyzna, gdzie jest mi dobrze. 
Kosmopolici natomiast porzucają swoje ojczyzny dla rzekomo doskonalszej – ojczyzny świata. W konsekwencji 
wykorzeniają się i gotowi są głosić najbardziej bzdurne idee, łatwo ulegają innym.

Czym więc ma być ojczyzna, jak należy ją miłować? Kardynał Karol Wojtyła w znanym poemacie opubli-
kowanym w 1974 roku zatytułowanym „Myśląc Ojczyzna” pisał: „Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam 
siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby 
wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by 
zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”.

Początek naszej ojczyzny wiąże się z Gnieznem, z „wieczernikiem dziejów Polski”, jak nazwał Jan Paweł 
II pierwszą stolicę państwa. Tu zakwitło centrum polskiej państwowości oraz organizacji kościelnej. To drugie 
przejawiło się przede wszystkim związaniem się praojców z wiarą i krzyżem Chrystusa. To był jeden z pierw-
szych elementów papieskiej katechezy o ojczyźnie: dokumentowanie, że Chrystus i jego nauka stanowią korzeń 
dziejów ojczyzny, jej świadomości i kultury.

Ojczyznę – jak nauczał Jan Paweł II – tworzą święci polscy, poczynając od Wojciecha, ks. Stanisława biskupa, 
św. Jadwigi Królowej, Maksymiliana Kolbe, św. Faustyny, ks. Popiełuszki, Jana Pawła II. Święci w większości 
symbolizują ten szczególny moment ofiary w historii ojczyzny, oddali krew w imię wielkiej sprawy: Wojciech 
– na misjach w pogańskich Prusach; Stanisław – ratując moralny ład narodu; Kolbe – dla miłości brata.

Pamiętna katecheza Jana Pawła II o ojczyźnie wygłoszona na pl. Zwycięstwa w 1979 roku była dla niektórych 
szokiem, dla wielu – potwierdzeniem, że Chrystusa, mówiąc słowami Papieża Polaka, nie można wyłączyć 
z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Wyłączenie Chrystusa z dziejów człowieka jest aktem 
wymierzonym przeciw człowiekowi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim 
jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię.

Ojczyzna jest jak rodzina – nauczał Jan Paweł II. Tak jak czuje się człowiek bez rodziny, tak czuje się czło-
wiek bez ojczyzny. Po prostu potrzebna jest nam ta więź, która związana jest z naszym narodem oraz ojczyzną, 
w której przyszliśmy na świat i której los w jakimś stopniu wszyscy dzielimy. To jest coś wrodzonego. Widać 
to było najlepiej na przykładzie osoby Jana Pawła II. Po jego wyborze na Stolicę Piotrową miliony Polaków na 
świecie poczuło wielką miłość do swoich korzeni narodowych, związek z Polską. Papież Polak przybywając do 
ojczyzny, wzruszył nas głęboko, kiedy pierwszym gestem powitania ucałował ziemię. Ojciec Święty porównywał 
ten gest do ucałowania rąk matki.

Jak jednak kochać ojczyznę dzisiaj, w warunkach pokoju i niepodległości, czyli jak ma wyglądać nasz 
patriotyzm dzisiaj?

Kochamy to, co znamy. Jeśli ktoś nie zna polskich dziejów, nie kocha swego kraju. Wiedza jest początkiem 
miłości. Należy czytać o naszej historii, poznawać życiorysy wielkich Polaków, poznawać polskie tradycje 
i polską kulturę, czcić święta narodowe, jednym słowem – czuć się kimś jednym z przeszłością.
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Kochać ojczyznę to myśleć o dniu dzisiejszym, dbać o pomyślność ojczyzny dzisiaj. Każdy kraj jest silny 
przede wszystkim siłą swych poszczególnych obywateli. Moje zdrowie, wykształcenie, dojrzałość psychiczna 
i moralna są siłą mojej ojczyzny. Cóż to byłaby za miłość ojczyzny, gdyby większość mieszkańców jakiegoś 
kraju była niewykształcona, naiwna, bezkrytyczna. Obecnie o sile ojczyzny nie tylko stanowi wojsko czy liczba 
ludności danego kraju, ile poziom rozwoju gospodarczego oraz postęp naukowy i techniczny.

Kochać ojczyznę to umieć coś dla niej zrobić. Miłość ojczyzny to zdolność do ofiar. Nie kochają ojczyzny 
egoiści, ludzie koncentrujący się na maksymalnym wykorzystaniu okazji do zarobku, szukający tylko przy-
jemności i wygody. Prawdziwa miłość troszczy się o innych, troszczy się o los narodu, o los ludzi biednych, 
bezrobotnych, los rodzin, dzieci, młodzieży i starców.

Kochać ojczyznę to dokonywać mądrych wyborów politycznych. Chodzi o to, aby państwo miało dobre usta-
wy, sprawiedliwe sądy, aby ludzie sprawujący władzę nie byli skorumpowani czy niekompetentni. Demokracja 
jest podobno najlepszym ustrojem, ale tylko wówczas, jeśli rządzą ludzie światli, odpowiedzialni, kompetentni, 
ludzie sumienia, którzy rzeczywiście szczerze troszczą się o dobro wspólne.

Troszczyć się o ojczyznę oznacza więc wybierać do rządzenia ludzi – zdaniem Jana Pawła II – „świadomych 
nie tylko swoich praw, ale i obowiązków: ofiarnych, ożywionych miłością Ojczyzny i duchem służby, którzy 
solidarnie pragną budować dobro wspólne i zagospodarować wszystkie przestrzenie wolności w wymiarze 
osobistym, rodzinnym, i społecznym” (Słowo do biskupów, czerwiec 1999 roku).

Jesteśmy w Europie, ale naszą matką jest ojczyzna – Polska. Polski Dom.
W obecnej sytuacji politycznej należy mówić o naszej tożsamości, korzeniach i kulturze, należy podkreślać, 

że polski dom jest właściwym światem człowieka jako istoty rodzinnej, że jesteśmy członkami narodu, który 
kształtuje swoją tożsamość w nurcie duchowego dziedzictwa, przepływającego przez serce rodziny. Aby nie 
zmarnować tego, co ludzkie, co polskie i co chrześcijańskie na naszej ziemi, musimy wziąć sobie głęboko do 
serca papieskie nauczanie.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym w szczególny sposób poprzeć uchwałę w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową.

Postać św. Jana Pawła II jest tak wielowymiarowa i nadzwyczajna, iż trudno o niej mówić w regulamino-
wym czasie na wypowiedź senacką. Z drugiej jednak strony już tak wiele na ten temat powiedziano, iż można 
tylko zaznaczyć, że wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II to wydarzenie, które zmieniło 
dzieje współczesnej historii.

To jego pielgrzymki do Ojczyzny rozpoczęły i przyspieszyły transformację ustrojową w Europie i na świecie. 
Wielkość tego pontyfikatu to jego bezapelacyjny wpływ na wydarzenia końca XX w. Papież z Polski przyczynił 
się do przemian w świecie, które doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego i zmian w pozostałych pań-
stwach bloku sowieckiego. Osoba Jana Pawła II zostanie na zawsze związana z powstaniem ruchu „Solidarność” 
w Polsce, a w konsekwencji z upadkiem Muru Berlińskiego, z rozpadem żelaznej kurtyny, z wolnością krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Nikt tak jak on nie potrafił obudzić nadziei w sercach Polaków, których milio-
ny uczestniczyły w spotkaniach na jego pielgrzymich szlakach w Ojczyźnie, w Rzymie i na świecie. To jego 
słowa „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” stały się symbolem odnowy duchowej naszego Narodu. Trudno 
wyobrazić sobie naszą epokę bez Jana Pawła II, nie sposób bowiem zliczyć wszystkich, którym w latach swego 
pontyfikatu dopomógł, z którymi się modlił i którzy szczęśliwie mogli zobaczyć go z bliska.

Papież Polak cieszył się szacunkiem także tych, którzy nie zgadzali się z jego wizją świata i człowieka. Jan 
Paweł II przeszedł do historii jako Papież Kultu Miłosierdzia Bożego i Rodziny, obrońca małżeństwa i rodziny, 
świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W jednej z wypowiedzi na ten temat Ojciec Święty stwier-
dził, że pragnie, aby to był jego testament, sens pontyfikatu. Nauczał, że prawo dziecka do życia w rodzinie 
jest fundamentem cywilizacji i kultury. Jeśli nie ma poszanowania dla życia i rodziny, nie istnieją inne prawa, 
jak wolność, sprawiedliwość, godność człowieka. Był orędownikiem ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: Totus Tuus – 
Cały Twój. Dewizę tę kierował do Matki Chrystusa. Inspiracją była duchowość maryjna francuskiego pisarza 
ascetycznego epoki baroku, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Z jego książki „Traktat o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Wojtyła przejął koncepcję „niewolnictwa duchowego”, rozumianego 
jako dobrowolne, ufne i całkowite poddanie swego życia, wiary i posługi w Kościele duchowemu macierzyństwu 
Matki Bożej. Matce Bożej pozostał wierny do śmierci.

16 października 1978 r. na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kardynał 
Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Według szacunków jego kandydaturę 
poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18.44. Formalna inauguracja 
pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy świętej na placu św. Piotra 22 października 1978 r. Jan Paweł II był 
pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu niebędącym Włochem. 
Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić bieg historii bez tej osoby na tronie Piotrowym w Rzymie. Dlatego gorąco 
popieram uchwałę Senatu RP w tej sprawie.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie w Polsce ok. 6 tysięcy pacjentów boryka się z poważną niewydolnością oddechową oraz wymaga 

stałej wentylacji mechanicznej, tzw. oddechu zastępczego.
Według szacunków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej liczba pacjen-

tów wentylowanych mechanicznie może wzrosnąć nawet do 8 tysięcy osób w ciągu najbliższego roku. Stanowić 
to będzie poważne wyzwanie dla już niewydolnego systemu zabezpieczenia świadczeń dla tej grupy pacjentów.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi, ilu pacjentów z niewydolnością oddechową wymaga obecnie 

długoterminowego świadczenia usług wentylacji mechanicznej i jakie przewiduje się zapotrzebowanie na tego 
typu usługi w najbliższych latach?

2. Czy nie byłoby zasadne, aby Ministerstwo Zdrowia podjęło rozmowy ze środowiskiem świadczeniodaw-
ców usług wentylacji mechanicznej w celu lepszego zabezpieczenia interesów pacjentów z niewydolnością 
oddechową i usprawnienia systemu świadczonych im usług?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość uznania świadczenia usług wentylacji mechanicznej 
za świadczenie ratujące życie?

Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o przedstawienie planu finansowego PKP SA na rok 2019 w kontekście przychodów uzy-

skanych ze sprzedaży i złomowania linii kolejowych oraz o przedstawienie planów spółki dotyczących takich 
działań.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zwrócił się przedstawiciel niepełnosprawnych pracowników 
ochrony, apelując o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia obowiązujących w przeszłości unormo-
wań ograniczających dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy 
pilnowaniu mienia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU z 2018 poz. 511 t.j.) czas pracy osoby niepełno-
sprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w odniesieniu do której czas pracy nie może prze-
kraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Na mocy postanowień art. 16 ust. 1 ww. ustawy zastrzeżono 
jednak, iż ww. ograniczeń nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu mienia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie, czy do ministerstwa wpływały już uprzednio wnioski, 
postulaty obejmujące swym zakresem istotę przedstawionego zagadnienia. Proszę również o wskazanie, czy 
ministerstwo planuje podjęcie w najbliższym czasie jakichkolwiek działań, w tym legislacyjnych, zmierzających 
do przywrócenia uprzednio obowiązujących regulacji prawnych, w ramach których do osób niepełnospraw-
nych wykonujących pracę przy pilnowaniu mienia, ponownie zastosowanie miałyby ograniczenia czasu pracy, 
o których mowa w treści art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, przy ewentualnym pozostawieniu, z uwagi na specyfikę pracy 
przy pilnowaniu mienia, możliwości zatrudnienia takich osób w porze nocnej.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócił się jeden z mieszkańców G., przedstawiając problem, z jakim od 

kilkudziesięciu lat boryka się jego rodzina. Wyżej wymieniony zgłosił się, przedstawiając dokumenty potwier-
dzające stan faktyczny, w celu interwencji w sprawie dotyczącej pozbawienia go prawa do uzyskania lokalu 
spółdzielczego własnościowego od Spółdzielni Mieszkaniowej „S.” w G.

Z przedstawionego stanu wynika, że L. M. jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „S.” w G., od 1979 r. 
jako kandydat, a następnie jako członek spółdzielni wpłacił wpisowe i pokrył udziały w spółdzielni. Według 
istniejącej dokumentacji został również uiszczony wymagany wkład finansowy na rzecz pana L., tj. 20% 
wartości ze środków własnych i 80% z dotacji celowej przyznanej na rzecz M. L. za pośrednictwem wojewo-
dy radomskiego, a także w dniu 27.06.1983 r. otrzymał on przyrzeczenie w formie pisemnej od Spółdzielni 
Mieszkaniowej „S.”, że otrzyma docelowo mieszkanie kat. M4 zgodnie z regulaminem.

W tych okolicznościach w dniu 12.01.1984 r. zainteresowany otrzymał wraz z 4-osobową rodziną przydział 
lokalu rotacyjnego mieszkalnego, w którym mieszka do dziś. Wyżej wymieniony mimo wielokrotnych starań 
pozbawiony został praw do ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego, a spółdzielnia nie 
dotrzymała warunków porozumienia i przez ponad 20 lat nie przydzieliła przyrzeczonego lokalu, przez co nie 
zasługuje na ochronę z uwagi na złą wolę.

Należy podnieść, że od 1999 r. prowadzona jest wymiana korespondencji między Spółdzielnią Mieszkaniową 
„S.” a gminą i Radą Gminy P., jednak sprawy nie są nadal zakończone w żaden sposób. Gmina otrzymała przy-
dział zgodnie z umową z 29.12.1983 r. do lokalu mieszkalnego bez podstawy prawnej. Działanie spółdzielni 
zmierza do nawiązania zawarcia umowy członkowskiej między Urzędem Gminy P. a spółdzielnią, nie zaś 
z członkiem spółdzielni, wobec którego deklaruje jedynie zwrot roszczenia po 20 latach dysponowania jego 
środkami. Pan L. zajmuje do dziś przedmiotowy lokal rotacyjny (na podstawie umowy najmu), którego dyspo-
nentem jest Urząd Gminy P., a lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „S.” w G.. Do dziś nie 
została założona księga wieczysta i prawo własności nie zostało przypisane jednostce samorządowej, tj. gminie 
P., która przekazała środki z budżetu na budowę tego lokalu. Ponadto spółdzielnia „S.” w G. zadysponowała 
środkami pana L. wpłaconymi do spółdzielni jako wkład członkowski na przydział lokalu spółdzielczego typu 
lokatorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „S.” oceniła, że lokal miał charakter własnościowy, gdyż 441 tysięcy 274 zł, 
tj. 80% wartości, wpłaciła gmina P. (umowa zawarta z gminą w 1983 r.), a 20% stanowiły środki własne pana 
L. zarachowane do wartości lokalu (wg strony była to wpłata na lokal spółdzielczy własnościowy). Również 
działanie zostało obciążone błędem, gdyż przydział do lokalu został dokonany na rzecz pana L., który to jed-
nocześnie wstąpił w prawa członka spółdzielni. Błędne zdarzenie miało miejsce w 1983 r. i trwa do dziś. Żadna 
ze stron nie dołożyła starań, aby błędna sytuacja dotycząca prawa członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej 
została dopasowana do regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Przedmiotowy lokal rotacyjny został dobudowany na poddaszu w budynku wielopiętrowym, bez windy. 
Pan M. L. jest od wielu lat inwalidą bez jednej nogi, co nie pozwala mu swobodnie opuszczać tego lokalu. 
Brak prawowitego zrealizowania prawa do otrzymania pełnowartościowego lokalu spółdzielczego nie daje 
stronie żadnej możliwości ubiegania się o przydział lub zamianę na inny lokal, gdyż faktycznie do dziś nie ma 
żadnego przydziału, w jego sytuacji, tzn. zajmowania lokalu rotacyjnego. Pozbawia to pana L. również prawa 
do ubiegania się o inny lokal.

Po wstępnym rozpatrzeniu przedłożonego problemu w aktach strony skarżącej stwierdzono wiele interwencji 
do Spółdzielni Mieszkaniowej „S.”, przeciwko spółdzielni do sądów powszechnych, do gminy P., do Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, do Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, w 1999 r. do Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej, do mediów.

Biuro senatorskie skierowało pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej „S.” w G. oraz do Urzędu Gminy P. 
Odpowiedzi w obu sprawach otrzymano, jednak z ich analizy wynika, że prezes spółdzielni powołuje się na 
niedoskonałość przepisów i nieprawidłowości prawa spółdzielczego, które pozwalają mu nie poczuwać się do 
podjęcia decyzji w sprawie rozwiązania istniejącego problemu. Według zaś jednostki samorządowej, tj. gminy 
P., potwierdzono fakt przekazania środków w 1983 r. do spółdzielni mieszkaniowej na budowę lokalu rotacyj-
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nego, który następnie przydzielono wyżej wymienionemu, do dziś nie uregulowano jednak stanu prawnego 
do lokalu, na który zainwestowano środki z budżetu. W tym stanie gmina oczekuje działania strony na drodze 
ugody sądowej, o którą winna wytoczyć sprawę. Jednak to działanie nie zapewnia zainteresowanemu realizacji 
prawa do przydziału mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową.

W konkluzji należy podnieść, że w trybie zaproponowanym przez biuro senatorskie brakuje wyjaśnienia całej 
sytuacji z obecnie urzędującym prezesem, gdyż to za jego kadencji doszło do nieustalonego zniknięcia spornej 
kwoty oraz wystąpiła bezczynność w zakresie uznania praw członka spółdzielni do otrzymania spółdzielczego 
prawa do lokalu mieszkalnego dla pana M. L. w ramach wniesionych przez niego środków finansowych do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „S.” w G.

W mojej ocenie jednostka samorządowa powinna zabiegać o pilne wyeliminowanie nieprawidłowości co do 
stanu własności spornego lokalu rotacyjnego, tak aby zapobiec uszczupleniu majątku stanowiącego własność 
Skarbu Państwa.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedzi na następujące pytania.
1) Jakie są obecnie środki prawne pozwalające na weryfikację tzw. starych zapisów księgowych w spół-

dzielniach mieszkaniowych?
2) Jakie są obecnie środki prawne pozwalające na zastosowanie wobec spółdzielni mieszkaniowych środków 

przymusu w celu eliminowania takich nieprawidłowości?
3) Czy czynności dotychczas podejmowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w tej sprawie były 

zasadne?

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Firmy działające w sektorze nieruchomości komercyjnych skarżą się na zapisy dotyczące prawidłowego 
sposobu opodatkowania VAT-em transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.

Kontrowersje budzi zwłaszcza to, czy w konkretnym przypadku zbycie nieruchomości komercyjnej jest 
opodatkowane VAT-em, czy nie. Błędne zaklasyfikowanie przez podatników transakcji jako opodatkowanych 
VAT (w przypadku zbycia poszczególnych odrębnych aktywów przedsiębiorstwa) wywołuje negatywne konse-
kwencje dla podatników, którzy nabywają te nieruchomości. Kupującemu w takim przypadku nie przysługuje 
bowiem prawo do odliczenia naliczonego VAT, który błędnie został wykazany przez sprzedającego.

Z drugiej strony, w przypadku gdy sprzedający nieruchomość komercyjną nie zadeklaruje należnego VAT 
z uwagi na błędne założenie, że przedmiot transakcji nie stanowi zbycia odrębnego poszczególnych aktywów, 
musi wykazać kwotę należnego VAT oraz zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami, jak również 30-procen-
tową sankcję.

W związku z tym proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Na Pomorzu Zachodnim toczą się prace związane z dużą liczbą inwestycji drogowych. W najbliższym roku 

rozpoczną się kolejne prace na drogach i torach w okolicach Szczecina. Samo miasto liczy dziś 400 tysięcy 
mieszkańców, a liczba ta znacząco się powiększy, gdy uwzględnimy Stargard, Goleniów, Gryfino czy Police.

W związku z planowanymi inwestycjami proszę o informację, czy rząd wspólnie z samorządami planuje 
podjąć działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków prac na drogach i torach. Kto w tym 
czasie będzie odpowiedzialny za koordynację spraw dotyczących komunikacji?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
„Stworzymy fundusz gwarantowanych świadczeń rolniczych finansowany ze składek przedsiębiorców 

skupujących płody rolne. Ten fundusz będzie wypłacał rolnikom odszkodowania w przypadku niezapłacenia 
im za dostarczone płody, a następnie będzie dochodził zwrotu swoich wypłat od tych, którzy nie zapłacili”. To 
była jedna z zapowiedzi PiS.

Proszę o informację, czy i na jakich zasadach zostały podjęte działania w tym obszarze?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W tym roku jest setna rocznica powstania Polskich Kolei Państwowych. Muzeum Narodowe w Szczecinie 

prowadzi gryficką wystawę kolejnictwa. Chcę zaproponować podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia 
na bazie tej wystawy Polskiego Muzeum Kolejnictwa w Gryficach. Przemawia za tym bogata wystawa, histo-
ria miasta powiązanego z kolejnictwem oraz obecność kolei wąskotorowej, która została odtworzona dzięki 
funduszom unijnym. To tu w 1945 r. przybywali osadnicy ze wschodnich regionów Polski i jako pionierzy 
przywracali transport kolejowy. 

Panie Premierze, zachęcam do działania w tym obszarze. Ze swojej strony, jako senator RP, deklaruję po-
parcie działań.

Proszę o informację na temat możliwości wsparcia placówki w Gryficach.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z pytaniem o to, jak minister planuje działać na rzecz zabezpieczenia połączenia kolejowego 

Szczecin – Warszawa będącego w trakcie prac modernizacyjnych. Prace na trasie ze Szczecina do Warszawy 
są obecnie realizowane i planowane na kolejnych odcinkach.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o informację, na jakim etapie jest przekazywanie gruntów przez administrację wojskową dla samo-

rządu województwa zachodniopomorskiego na potrzeby budowy obwodnicy Trzebiatowa.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski



174
65. posiedzenie Senatu w dniach 26, 27 i 28 września 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Choroby cywilizacyjne są często nazywane chorobami XXI w. Częstotliwość ich występowania zbiega 

się ze stopniem rozwoju cywilizacji. Zalicza się do nich cukrzycę, nadciśnienie, a także nowotwory, depresję, 
nerwice czy uzależnienia.

W Polsce obserwujemy duży wzrost osób uzależnionych. Bardzo niebezpiecznie rośnie liczba dzieci i mło-
dzieży uzależnionych od różnych substancji i używek.

Ośrodki leczenia uzależnień w całej Polsce zwracają uwagę na dwa wskaźniki – rosnącą liczbę pacjentów 
oraz zmniejszające się środki finansowe na działalność ośrodków. Kolejnym problemem jest zamykanie od-
działów detoksykacyjnych w zamkniętych ośrodkach leczenia uzależnień.

Proszę o informację, jaką strategię działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy osobom 
uzależnionym ma Ministerstwo Zdrowia. Ile placówek w Polsce ma podpisane kontrakty z NFZ (wraz z listą 
podmiotów)? Jakie środki są przeznaczone na przeciwdziałanie uzależnieniom oraz na leczenie z uzależnień?

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja

Oświadczenie skierowane do komendanta stołecznego Policji Pawła Dobrodzieja

W związku z informacjami medialnymi donoszącymi o licznych wypadkach z udziałem rowerzystów na 
ulicach Warszawy zwracam się do Pana o udostępnienie statystyk dotyczących tego rodzaju wypadków.

W czasie minionych wakacji niemal codziennie słyszeliśmy o potrąceniu rowerzysty ze skutkiem śmier-
telnym. Dochodzi do nich na terenie całej Warszawy. W niektórych miejscach zdarzało się, że dochodziło do 
wypadków w tym samym miejscu dzień po dniu. W kolizjach z rowerzystami coraz częściej ofiarami są piesi 
i tu niestety są ofiary śmiertelne.

Jesteśmy po sezonie wakacyjnym, a liczba doniesień o wypadkach jest wysoce niepokojąca. Czy stołecz-
na policja planuje podjąć jakieś działania w celu poprawy bezpieczeństwa? Czy podjęte są jakieś działania 
związane z oznaczaniem najbardziej niebezpiecznych miejsc na warszawskich drogach? Jaki jest bilans ofiar 
minionych wakacji?

Bardzo proszę o przekazanie mi niezwłocznie wspomnianych statystyk, które pomogą w odpowiedzi na 
pytanie, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków.

Jakie okoliczności towarzyszą tym zdarzeniom? Czy zawinił czynnik ludzki, czy zła infrastruktura i stan 
dróg?

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Pociej
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego 

w Polsce (ratowanie miejsc pracy), ze szczególnym uwzględnieniem zakładów Opla i Fiata.
Do mojego biura senatorskiego docierają informacje o coraz trudniejszej sytuacji gliwickiej fabryki Opla, 

która znajduje się nie tylko na terenie mojego okręgu wyborczego, ale również w miejscu mojego zamieszkania, 
stąd problem ten jest mi szczególnie bliski.

Po przejęciu w ubiegłym roku zakładu przez francuski koncern Peugeot-Citroën produkcja fabryki Opla 
w Gliwicach spadła aż o 18% w porównaniu do rekordowej produkcji w roku 2016. Z początkiem roku 2018 
zakład zlikwidował trzecią zmianę i zmniejszył zatrudnienie. Obecnie związkowcy alarmują o kolejnych zmia-
nach. Kolejna kilkusetosobowa grupa pracowników ma być oddelegowana do pracy w niemieckich fabrykach.

W gliwickiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdują się również inne zakłady 
produkujące części samochodowe dla Opla, m.in. fabryka TRW Braking Systems Polska Sp. z.o.o. Obawiam 
się, iż spadek produkcji gliwickiej fabryki Opla może zaszkodzić również okolicznym fabrykom.

Jestem przekonany, że Pan Premier jest doskonale zorientowany w problemie, jednakże moim obowiązkiem 
jako senatora z tego okręgu jest alarmowanie w tej sprawie.

Skoro wspomniany francuski koncern wyprowadza produkcję poza Polskę, być może wskazane byłoby pod-
jęcie starań o budowę fabryki, np. koncernu Kia, od którego zakupiono dużą liczbę samochodów dla naszych 
służb?

Obecna sytuacja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce wymaga poważnej analizy i podjęcia stanowczych 
działań, oczywiście na miarę możliwości naszego państwa.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego oświetlenia na odcinkach autostrad przebiegających 
przez teren Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Uzasadnienie.
W nawiązaniu do mojego oświadczenia z dnia 7 grudnia 2017 r., złożonego na 51. posiedzeniu Senatu, 

oraz do odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. chciałbym ponownie zwrócić się 
w sprawie wprowadzenia oświetlenia autostrad A1 i A4, przebiegających przez teren Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego.

Zgodnie z odpowiedzią ministerstwa, nie ulega wątpliwości, iż obecnie odcinki autostrad są oświetlone 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Jeżeli jednak wprowadzenie nowych rozwiązań, a zatem oświe-
tlenie całych odcinków pomiędzy zjazdami, przyczyniłoby się do poprawy komfortu, a przede wszystkim 
bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury drogowej, to czyż w tej sytuacji zmiana istniejących przepisów 
nie byłaby celowa i konieczna?

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Ministra, że realizacja mojego wniosku zrodziłaby konieczność 
zmiany umowy z koncesjonariuszem A4, firmą Stalexport Autostrada Małopolska SA, gdyż, jak słusznie Pan 
zauważył, firma ta jest zarządcą autostrady na odcinku od Katowic (Mysłowic) do Krakowa. W moim oświad-
czeniu wnioskowałem o wprowadzenie oświetlenia na odcinku od Gliwic do Mysłowic, lecz nic nie stoi na 
przeszkodzie, by oświetleniem objąć trasę od Gliwic do węzła Murckowska w Katowicach. Oba wspomniane 
odcinki (autostrady A1 i A4) podlegają GDDKiA, a więc urzędowi wyłącznie państwowemu. Argumentacja 
ministerstwa w tej kwestii nie jest zatem sprzeczna z moim wnioskiem.

Obszar metropolii, przez który przebiegają odcinki autostrad A1 i A4, jest istotnie wysoce zurbanizowany, 
w związku z czym odcinki oświetlone i nieoświetlone bardzo często się przeplatają. Wjeżdżanie z obszaru bardzo 
dobrze oświetlonego do obszaru ciemnego i odwrotnie wywołuje duże zmęczenie u kierowcy i bardzo pogarsza 
komfort jazdy, szczególnie podczas opadów. Moim zdaniem korzyści, jakie przyniosłoby to przedsięwzięcie, 
znacznie przewyższyłyby poniesione nakłady. Obecnie podobne rozwiązania (oświetlenie całych odcinków 
autostrad) są urzeczywistnione w innych krajach Europy, np. w Belgii. Dzięki zastosowaniu energooszczędnej 
technologii świateł LED rozwiązanie to jest bezpieczne, oszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku. Uważam, że proponowane przeze mnie roz-
wiązania w istotnym stopniu mogą przyczynić się do poprawy jakości użytkowania autostrad na obszarze 
metropolii górnośląskiej i w równie wysokim stopniu zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W wyniku zmiany prawa od nowego roku Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” przejęło 

odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych. Dotarły do mnie alarmujące informacje 
dotyczące zabezpieczenia Żuław przed powodzią. Samorząd województwa pomorskiego zwrócił uwagę na to, 
że nie zostały zabezpieczone środki na utrzymanie urządzeń wodnych. Poinformował również, że nie odbyło 
się wiosenne koszenie, które pozwoliłoby ocenić ubytki w wałach i uszkodzenia (powodowane przez zjawiska 
fizyczne i zwierzęta). Ponoć zagrożone jest również jesienne koszenie. Zarzuca się Wodom Polskim bierność.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o odniesienie się do argumentów przedstawionych przez samorząd pomorski.
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy nieskoszenie wałów miało wpływ na wały przeciwpowo-

dziowe a jeśli tak, to jaki. Proszę także o wyjaśnienie, dlaczego nie skoszono wałów.
Uprzejmie proszę o wskazanie działań, jakie podjęły Wody Polskie od początku roku, aby zabezpieczyć 

Żuławy przed powodzią.
Uprzejmie proszę o Pana ocenę stanu zabezpieczenia Żuław przed powodzią.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do mi-
nister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej

Szanowni Państwo!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan A. S. (zam. w …) z prośbą o interwencję w sprawie unormowań 

prawnych regulujących przyznawanie górnikom (i ustalanie wysokości) świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
w kontekście ekwiwalentu za deputat węglowy.

Zdaniem pana A. S. pod rządami dawnej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
część pracowników kopalni, którzy przechodzili na emeryturę w latach dziewięćdziesiątych, składała do ZUS 
druk Rp-7 zawierający informację, że zarobki zostały pomniejszone o wartość deputatu węglowego, który 
pracownik będzie otrzymywał na emeryturze. W związku z tym w myśl obowiązujących wtedy przepisów 
prawa deputat węglowy stanowił część emerytury górniczej, a nie bezpłatny dodatek. Spółki z przyczyn eko-
nomiczno-finansowych odstępowały od wydawania emerytom i rencistom deputatów węglowych w naturze 
lub ekwiwalencie pieniężnym. Całkowite odebranie tego uprawnienia nastąpiło wtedy, gdy w myśl przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i zmianie niektórych ustaw utraciły moc 
źródła prawa w postaci układów zbiorowych oraz porozumień. Pozbawienie zachowanego po otrzymaniu 
emerytury lub renty prawa do pobierania ekwiwalentu za deputat stanowiło podstawę do ponownego ustalenia 
świadczenia i wliczenia emerytom lub rencistom pełnej wartości świadczenia do podstawowej kwoty.

Niestety po odebraniu prawa do deputatu węglowego w ocenie pana A. S. nie doszło do ponownego przeli-
czenia emerytur i ich podwyższenia z urzędu. Takie przeliczenie jest możliwe na wniosek zainteresowanego, 
ale w większości przypadków są to starsi ludzie, ponadosiemdziesięcioletni, którzy nie wiedzą, iż takie prawo 
im przysługuje. Ponadto skoro z urzędu pomniejszano wartość emerytury o deputat węglowy, to po odebraniu 
praw do niego podwyższenie również powinno nastąpić z urzędu.

W mojej ocenie stanowisko pana A. S. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie 
i wyjaśnienie, czy faktycznie emerytura była pomniejszana o deputat węglowy, a po utracie prawa do niego 
nie została z urzędu podwyższona. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, poproszę o rozważenie wprowadzenia 
zmian w przepisach prawa nakładających na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku dokonania takiego 
przeliczenia z urzędu.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, 

którzy zwrócili uwagę na zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1276).

Stowarzyszenie zrzeszające wszystkie 82 gminne jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubu-
skiego zwraca uwagę na fakt, iż 2 lata temu dokonano zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych oraz w ustawie – Prawo budowlane. Nowe przepisy pozwalały na całościowe opodatkowanie elek-
trowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Za sprawą nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nową definicję „budowli”, zmieniając brzmienie art. 3 pkt 3 usta-
wy – Prawo budowlane, a także znowelizowano pojęcie „elektrownia wiatrowa” zawarte w art. 2 pkt 1 ustawy 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego ocenia nowe 
przepisy krytycznie. Dotychczas samorządy mogły nałożyć podatek zarówno na część budowlaną, jak i na 
część techniczną maszyny, po nowelizacji podatek ma być płacony wyłącznie od części budowlanej elektrowni 
wiatrowej.

Przedstawiciele ZGWL zwracają uwagę na jeszcze jeden niepokojący aspekt. Przepisy znowelizowanej ustawy 
będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., co może przyczynić się do problemów finansowych 
jednostek samorządów terytorialnych.

Należy podkreślić, że właściciele elektrowni wiatrowych zapłacili już wymagany od nich podatek na rok 
2018, jednak na mocy nowych przepisów podatnicy uzyskają prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wraz 
z odsetkami. W efekcie gminy stracą pozyskane dochody i tym samym zmniejszą swój zaplanowany wcześniej 
budżet, jak również zostaną obciążone kolejnymi obowiązkami związanymi ze zwrotem nadpłaconego podatku. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie nowych przepisów wraz z początkiem 2019 r., co 
wyeliminowałoby wspomniane problemy.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odniesienie się do przedstawionego w tym oświadczeniu 
stanowiska ZGWL oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.

Czy Ministerstwo Energii prowadziło konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie nowe-
lizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii? Jeśli tak, proszę, o ile to możliwe, o przedstawienie wniosków 
z tych konsultacji.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

(ZGWL), którzy zwrócili uwagę na zapisy ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W myśl nowych przepisów linie energoelektryczne osadzone na gruntach leśnych i rolnych będą obciążone 
już nie podatkiem od nieruchomości, lecz podatkiem leśnym lub rolnym. W konsekwencji gminy utracą znaczną 
część swoich dochodów, ponieważ wspomniane opodatkowania są o wiele niższe niż wymagany dotychczas 
podatek od nieruchomości.

Samorządowcy ZGWL podkreślają, że przedmiotowa ustawa miała usprawnić orzecznictwo sądów admi-
nistracyjnych i opodatkowanie gruntów pod liniami, jednak omawiane zmiany nie były konieczne. Stanowisko 
takie podzielił minister finansów (w trakcie uchwalania ustawy), który wykazał, że sąd administracyjny dys-
ponuje już odpowiednią linią orzeczniczą, na podstawie której grunt pod liniami energoelektrycznymi musi 
być obciążony podatkiem od nieruchomości, a przepisy dotyczące opodatkowania są zrozumiałe i oczywiste.

ZGWL zwraca uwagę, że nowe przepisy uderzą bezpośrednio w interesy samorządów poprzez znaczne 
obniżenie ich dochodów. Przykładowo w gminie Bledzew utrata wpływów do budżetu wyniesie około 400 ty-
sięcy zł rocznie, a w gminie Czerwieńsk – nawet 435 tysięcy zł w ciągu roku. Niestety, omawiana nowelizacja 
działa jedynie na korzyść przedsiębiorstw energetycznych i doprowadza do utraty dochodów przez JST, co 
spotyka się z ich negatywną oceną i niezadowoleniem.

Samorządowcy zauważają również, że przedsiębiorstwa energetyczne często unikały płacenia podatku od 
nieruchomości i gminy były zmuszone do przeprowadzania licznych spraw w sądzie, co skutkowało powstaniem 
jednolitego orzecznictwa sądowego. W opinii organizacji nowelizacja ustawy zniszczy ich wieloletni wysiłek 
związany z egzekwowaniem podatku, a tym samym dotychczasową pracę sądów.

Szanowny Panie Ministrze, w związku przedstawionym w tym oświadczeniu problemem uprzejmie proszę 
o odniesienie się do stanowiska ZGWL oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Środowiska prowadziło konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie 
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy 
o podatku leśnym? Jeśli tak, proszę, o ile to możliwe, o przedstawienie wniosków z tych konsultacji.

2. Czy Ministerstwo dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi tego, jaki procent spraw sądowych 
o dochodzenie podatku od nieruchomości stanowią wyroki stwierdzające, że grunt pod liniami energetycz-
nymi powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o ich 
upublicznienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku 

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jedynym akcjonariuszem spółki 
jest Skarb Państwa, który reprezentuje Ministerstwo Infrastruktury. PKP SA pełni nadzór właścicielski nad 
spółkami Grupy PKP.

W związku z tym, że od wielu miesięcy zdarzają się częste czy wręcz notoryczne opóźnienia pociągów 
i występuje brak bieżącego informowania podróżnych o innych możliwościach podróży docelowej, powstają 
sytuacje, które powodują wiele niedogodności, a często wręcz uniemożliwiają pasażerom korzystającym z usług 
PKP właściwe pełnienie obowiązków zawodowych i prywatnych, a w moim przypadku również obowiązków 
parlamentarzysty.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie dzia-
łań eliminujących notoryczne spóźnienia pociągów oraz całkowity brak współpracy między przewoźnikami 
a zarządcą infrastruktury.

Przedstawię jako przykład moje osobiste doświadczenie związane z podróżą. W dniu 18 września 2018 r. na 
stacji Białogard oczekuję na pociąg relacji Kołobrzeg – Warszawa mający wyruszyć z Białogardu o godz. 12.16. 
Informacja PKP na początku podaje komunikat o blisko godzinnym opóźnieniu, po upływie tego czasu nikt nie 
podaje kolejnej informacji na temat przyczyn dalszego opóźnienia ani przybliżonej godziny odjazdu pociągu. 
Po wielu telefonach do przewoźnika udaje mi się z nim skontaktować i z rozmowy telefonicznej dowiaduję się, 
że opóźnienie spowodowane jest „niewybuchem znalezionym na stacji Kołobrzeg”. Zostaje mi wskazane, że 
pociąg będzie ok. 15.00 i że należy słuchać komunikatów. Po godz. 15.00 i kilku nieudanych próbach uzyskania 
informacji ze stacji w Kołobrzegu znów wykonuję telefon do centrali przewoźnika w Warszawie, skąd otrzymuję 
kolejną informację, że pociąg odjedzie, jak tylko zostanie znaleziona komunikacja zastępcza, która przywiezie 
pasażerów z Kołobrzegu. Na pytanie: „o której godzinie to będzie”, otrzymuję odpowiedź: „jak przyjadą”. Na 
kolejne pytanie: „dlaczego na stacji nie ma w tej sprawie komunikatów”, pada odpowiedź: „bo dworzec obsłu-
guje inna spółka” (rozmowy, jak wynika z połączeń telefonicznych, są nagrywane, więc można je przesłuchać).

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie poświęcone Andrzejowi Józefowi Grzesiakowi ps. „Czarny”

Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską to doskonała okazja, aby odkry-
wać i upowszechniać wiedzę o ówczesnych bohaterach z różnych regionów naszego kraju. Często są to postacie 
mniej znane w ogólnopolskiej przestrzeni publicznej, jednak niezwykle zasłużone i cenne dla lokalnej historii. 
Taką postacią jest niewątpliwie Andrzej Józef Grzesiak, ps. „Czarny” – wybitny instruktor harcerski, komendant 
Wileńskiej Chorągwi Harcerzy, Wileńskiej Chorągwi Szarych Szeregów, Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa.

Urodził się 11.11.1900 r. w Czarnej Wsi pod Krakowem. Jesienią 1913 r. utworzył zastęp „Czarnych Wilków” 
przyłączony do 2.  Krakowskiej Drużyny Skautów im. gen. Henryka Dąbrowskiego. W następnym roku odbył się 
kurs skautowy dla młodszych funkcyjnych. W 1916 r. zataił swój młody wiek i wstąpił do I Brygady Legionów. 
Nie wytrzymał jednak trudów żołnierskiego życia i po kilku miesiącach został zwolniony. Powrócił do Krakowa, 
podjął pracę urzędnika, a w swojej drużynie został plutonowym. Wiosną 1918 r. pluton „Czarnych Wilków” został 
przemianowany na 13. Krakowską Drużynę Skautów – „Czarną Trzynastkę”. Jesienią tego roku drużyna utworzyła 
Harcerski Oddział Lotny Straży Obywatelskiej, rozbrajała Austriaków i niosła pomoc mieszkańcom miasta. Latem 
następnego roku pomagała w pracy Komitetowi Obrony Zachodnich Granic Polski, wspierając powstańców Górnego 
Śląska dostawą broni, amunicji, środków opatrunkowych i innych potrzebnych rzeczy. W lipcu 1920 r. „Czarny” 
zorganizował ze starszych harcerzy 67-osobowy Oddział Ochotniczy, który po przeszkoleniu został włączony do 
Wileńskiego Batalionu Harcerskiego. W stopniu sierżanta przejął dowództwo jednego z plutonów. W czasie zdobywa-
nia Grodna został ranny, szlak bojowy zakończył po zdobyciu Wilna i osiedlił się w tym mieście. W latach 1921–1922 
na kursach wojskowych uzupełnił średnie wykształcenie i zdał maturę. Po zwolnieniu z wojska pracował w Kasie 
Chorych. Jesienią 1921 r. został drużynowym 3. Wileńskiej Drużyny Harcerzy, wkrótce przemianowanej, na wzór 
krakowski, na „Czarną Trzynastkę Wileńską” im. Zawiszy Czarnego. Drużyna wspaniale się rozwinęła i była jedną 
z najlepszych w kraju. Prowadził ją nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej, uczestnicząc w wielu obozach 
krajowych i zagranicznych. Komendantem Wileńskiej Chorągwi Harcerzy był w latach 1927–1933 oraz 1935–1936, 
a członkiem Głównej Kwatery Harcerzy od 1936 r. do wybuchu wojny. Zawodowo pracował jako kierownik Biura 
Ewidencji Ludności w Zarządzie Miasta Wilna, co ułatwiło mu wydawanie dokumentów zagrożonym ludziom 
w początkowym okresie II wojny światowej. Był także administratorem Stanicy Harcerskiej im. ks. bpa Władysława 
Bandurskiego w Wilnie. W czasie kampanii wrześniowej utworzył i szkolił Wileński Harcerski Batalion Ochotniczy, 
przekształcony po 18 września w Konspiracyjny Związek Bojowników Niepodległości, którzy wszedł w skład 
Związku Walki Zbrojnej, a następnie jako Szare Szeregi w skład Armii Krajowej. W latach 1941–1944 „Czarny” był 
komendantem Chorągwi Szarych Szeregów zwanej „Ul Brama”. Prowadził szkolenia starszych harcerzy do pracy 
sabotażowej i dywersyjnej oraz działań bojowych. Brał udział w akcji „Burza” i jako kapitan dowodził oddziałem 
100 żołnierzy. Po zajęciu Wilna przez wojska sowieckie był poszukiwany i zatrzymany w marcu 1945 r. Uwięziony 
w Wilnie, a następnie w Moskwie na Łubiance, skazany został za zdradę państwa radzieckiego na 10 lat obozu pracy. 
W Workucie pracował w kopalni węgla i na budowach. Po 10 latach i złamaniu nogi został zwolniony z obozu pracy 
i wysłany do Domu Inwalidów w Karagandzie. Do kraju powrócił w grudniu 1955 r., zamieszkał w Gdańsku. Na 
początku 1956 r. odniósł się krytycznie do programu i metod pracy Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży 
Polskiej (OH ZMP). Daremnie zabiegał w Komendzie Głównej OH o przywrócenie harcerstwu tradycyjnych, przed-
wojennych form pracy, oferując swoją pomoc. Uczestniczył w odrodzeniowym Zjeździe ZHP w Łodzi w grudniu 
1956 r., został tam wybrany do Rady Naczelnej i wszedł w skład Głównej Kwatery ZHP, kierując Wydziałem Obozów. 
W styczniu 1957 r. został pierwszym komendantem Chorągwi Gdańskiej, po odrodzeniu harcerstwa. Krótki okres 
odwilży politycznej trwał niespełna 2 lata. Jesienią 1958 r. „Czarny” został odwołany z funkcji komendanta chorągwi. 
Na Zjeździe ZHP w 1959 r. skrytykował władze harcerskie za upolitycznianie organizacji i zwalnianie ze służby 
przedwojennych instruktorów. Rok później wystąpił z szeregów ZHP, ale do końca życia interesował się harcerstwem.

Ostatnie 10 lat pracy zawodowej spędził w gdańskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków na stano-
wisku kierownika administracji, a następnie zastępcy dyrektora do sprawa ekonomicznych. Był odznaczony 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy.

Cieszę się, iż jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości daje okazję do wspomnienia tak wybitnej 
postaci, jaką niewątpliwie był Andrzej Józef Grzesiak ps. „Czarny”.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi zapowiedziami, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kanału przez mierzeję, 

proszę o kilka informacji.
1. Czy inwestycja posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych?
2. Jeśli nie posiada, to skąd wiadomo, że będzie ona pozytywna i nie będzie wymagała uzupełnień, dodat-

kowych badań lub innych czynności?
3. Jaka jest gwarancja, że inwestycja nie przyniesie szkody gatunkom priorytetowym?
4. Czy Komisja Europejska jest informowana o inwestycji?
5. Skąd pewność, że Komisja Europejska nie wniesie zastrzeżeń do trybu przygotowania do inwestycji?
6. Czy ministerstwo podejmuje dialog z argumentami administracji Federacji Rosyjskiej?
7. W jakim trybie i terminach będzie wybierany wykonawca inwestycji?

Jerzy Wcisła
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 65. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do kierowanych do mojego biura senatorskiego pytań dotyczących przepisów wprowadzonych 

rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DzU z dnia 
8 grudnia 2017 r. poz. 2285), tj. zapisów w §277 ust. 3 i 4, czyli:

„61) w §277 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3. W garażu zamkniętym obejmującym więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdującym się poniżej 

drugiej kondygnacji podziemnej należy stosować stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Wymagania 
nie stosuje się do strefy pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd budynku.

4. W strefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację wentylacji oddymiającej uruchamianą 
za pomocą systemu wykrywania dymu, w przypadku, gdy ta strefa nie posiada bezpośredniego wjazdu lub 
wyjazdu z budynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 m2.”,

uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, czy przyjmowana w procesie projektowym przez projektantów 
i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zasada, że w kontekście wymagań w zakresie oddymiania 
wjazd do garażu za pomocą dźwigu samochodowego jest ,,bezpośrednim wjazdem lub wyjazdem z budynku”, 
jest podejściem prawidłowym.

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W §246 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., DzU z 2015 r. poz. 1422) czytamy, 
że: „W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), z zastrzeżeniem ust. 4, należy zapewnić możliwość 
ewakuacji do co najmniej dwóch klatek schodowych, które powinny być obudowane i oddzielone od poziomych 
dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, przedsionkiem przeciwpożarowym, odpowia-
dającym wymaganiom określonym w § 232”.

Cytowany zapis stanowił przedmiot dyskusji odwiedzających moje biuro senatorskie projektantów. Zwracają 
oni uwagę, że powstały zapis generuje liczne interpretacje odnośnie do sposobu zapewnienia możliwości ewaku-
acji. W zależności od interpretacji wprowadza różny zakres ograniczeń w aranżowaniu powierzchni budynków, 
zwłaszcza biurowych, zawierających powierzchnie przeznaczone pod wynajem.

W związku z przedstawioną zmianą zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy poprzez zmieniony zapis należy rozumieć konieczność zapewnienia możliwości ewakuacji do drugiej 

klatki schodowej jako uzupełnienie ewakuacji do klatki pierwszej/podstawowej, na której oparto ewakuację 
zgodną z parametrami wynikającymi z warunków technicznych?

2. Czy do drugiej klatki schodowej, która stanowić ma niejako uzupełnienie ewakuacji głównej, w przypadku 
budynków biurowych można przyjąć ewakuację przez powierzchnię sąsiedniego lokalu biurowego?

3. Czy w ramach zapewnienia dostępu do drugiej klatki schodowej, jeśli prowadzi on przez sąsiedni lokal 
biurowy, możliwe jest nieuwzględnianie warunków ewakuacji wynikających z warunków technicznych (wy-
magania co do obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej, zabezpieczenia jej przed zadymieniem, dopuszczalnej 
długości przejścia/dojścia ewakuacyjnego, liczby pomieszczeń w ramach których to przejście prowadzi)?

Józef Zając
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