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Porządek obrad

66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

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

3. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok.

4. Informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

5. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

6. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.

7. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw.

8. Ustawa o produktach kosmetycznych.

9. Ustawa o dokumentach publicznych.

10. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

11. Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia.

12. Ustawa o kołach gospodyń wiejskich.

13. Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności pu-
blicznej „Poczta Polska”.

14. Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

15. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej.

16. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. 

17. Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporzą-
dzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

19. Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszko-
dowawczych.

20. Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa 
Polski. 

21. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 



22. Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. 

23. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

24. Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych. 

25. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

26. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

27. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

28. Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

29. Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej.

30. Zmiany w składzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Główny Inspektorat Sanitarny  – zastępca głównego inspektora Izabela Kucharska

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  – Agnieszka Maria Dudzińska

Rada Dialogu Społecznego  – przewodnicząca Elżbieta Rafalska

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Leszek Skiba 
  – podsekretarz stanu Filip Świtała

Ministerstwo Infrastruktury  – podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  – minister Jadwiga Emilewicz 

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Szymon Giżyński 
  – podsekretarz stanu Rafał Romanowski  
   – podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Marcin Warchoł 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Jarosław Zieliński 

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Marcin Czech



ks. prof. Paweł Bortkiewicz 
ks. Leszek Kryża  
prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

uczniowie Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu wraz z opiekunami

Bernadetta Niemczyk  – przewodnicząca Krajowej Rady  
     Kół Gospodyń Wiejskich

Władysław Serafin  – prezes Krajowego Związku  
     Rolników, Kółek i Organizacji  
     Rolniczych



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte szóste posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Rafała Ambrozika oraz senatora Waldemara 
Sługockiego.

Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 
miejsc przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 7 paździer-
nika 2018 r. zmarł Henryk Dzido, senator V kaden-
cji, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłego senatora.

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

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

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

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 21 września 

2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał do Senatu 
dokument „Informacja Rady Ministrów o realizacji 
w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Tekst 
informacji zawarty jest w druku nr 953.

Otrzymaną informację skierowałem do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz do Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w dniu 17 października, 

a Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w dniu 23 października 2018 r. na swoich 
posiedzeniach zapoznały się z przedstawioną infor-
macją i poinformowały mnie o tym.

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 r. prze- czerwca 2018 r. prze-czerwca 2018 r. prze- r. prze-r. prze-
wodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych przekazała Senatowi sprawozda-
nie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu 
terytorialnego w 2017 r. Zawarte jest ono w druku 
nr 940.

W dniu 14 września 2018 r. skierowałem spra-
wozdanie do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej na po-
siedzeniu w dniu 23 października zapoznała się ze 
sprawozdaniem i poinformowała mnie o tym.

Informuję, że Sejm na sześćdziesiątym dziewią-
tym posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych 
ustaw, do ustawy o spółdzielniach rolników.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
sześćdziesiątego drugiego, sześćdziesiątego trzeciego 
i sześćdziesiątego czwartego posiedzenia stwierdzam, 
że protokoły tych posiedzeń zostały przyjęte.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od czwartego 
do jedenastego oraz od trzynastego do piętnastego, 
a także punktu osiemnastego projektu porządku 
obrad, pomimo że sprawozdania komisji do tych 
punktów zostały dostarczone w terminie później-
szym niż określone w art. 34 ust. 2 Regulaminu 
Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolej-
ności rozpatrywania punktów: szóstego, tj. usta-
wy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wniosek o uzupełnienie porządku jest jak naj-

bardziej na czasie i konieczny. Podpisało go ponad 
20 senatorów, a więc grupa senatorów, a spowodowa-
ły to przynajmniej dwa wydarzenia wpływające na 
przebieg kampanii wyborczej. Pierwsze to zmasowa-
na akcja kontrolna sejmików wojewódzkich. A więc 
nomenklatura polityczna różnych ugrupowań… 
Sejmiki są instytucjami politycznymi… Drugie to 
afera taśmowa, nad którą służby nie zapanowały. Pan 
marszałek ma rację, że kampania trwa, i ważne jest, 
żeby ona była klarowna do końca. Wobec tego ważne 
jest też, abyśmy się dowiedzieli, jak dalece służby 
panują nad procesem wyborczym, względnie – in-
gerują w niego. Ja myślę, że jest w interesie Polski, 
aby proces wyborczy w Polsce dobiegł do końca…

(Marszałek Stanisław Karczewski: A dlaczego pan 
mówi, że ingerują? Panie Senatorze, jakie pan ma 
przesłanki do tego, aby stwierdzić, że ingerują? No 
bo pan w tej chwili powiedział… Wyraził pan z tej 
trybuny bardzo poważny zarzut.)

Powiedziałem tylko…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jakie istnieją 

przesłanki, Panie Senatorze?)
Dobrze, odpowiadam.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Chociaż jedna 

przesłanka. Proszę powiedzieć.)
Pierwsza to jest taka, że w trakcie kampanii przed-

wyborczej, ale po ogłoszeniu wyborów, miały miejsce 
kontrole we wszystkich sejmikach…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Czyje kontrole? 
Służb specjalnych?)

Tak, CBA.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, odbieram panu głos. Dziękuję 

bardzo.
(Senator Jan Rulewski: CBA.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: No, to jest przykład…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: …ingerencji…)
Dobrze…
(Senator Jan Rulewski: …nie tylko służb, ale 

i pana marszałka.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
Kto jest za… Proszę państwa, ogłaszam głoso-

wanie.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Rulewskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymuje?

Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu pierwszego porządku 
obrad; czwartego, tj. ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu drugiego 
porządku obrad; dziewiętnastego, tj. sprawozda-
nia z działalności Rady Dialogu Społecznego za 
2017 rok – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
trzeciego porządku obrad; dwudziestego, tj. infor-
macji o działalności Rady Dialogu Społecznego za 
okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej – i rozpatrzenie go jako punktu czwarte-
go porządku obrad; dwunastego, tj. ustawy o zmia-
nie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – i roz-
patrzenie go jako punktu piątego porządku obrad.

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję łączne 
rozpatrywanie punktów: sprawozdanie o działalności 
Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok oraz infor-
macja o działalności Rady Dialogu Społecznego za 
okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

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

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

Informuję, że senator Jan Rulewski w imie-
niu grupy senatorów w dniu 28 września 2018 r., 
zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zgłosił 
wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
Informacja Prezesa Rady Ministrów o działalności 
służb specjalnych, w szczególności CBA, w okresie 
kampanii wyborów do samorządu terytorialnego 
w 2018 r.

Nie uwzględniłem zgłoszonego wniosku, ponie-
waż wybory samorządowe jeszcze się nie zakończyły, 
kampania również jest w toku, a poza tym uważam, 
że taka informacja nie powinna odbywać się na po-
siedzeniu plenarnym.

Czy mimo to wnioskodawcy podtrzymują swój 
wniosek?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Tak. To będziemy głosować.
(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw wraz z uzasad-

nieniem…)
Słucham?
(Senator Jan Rulewski: Sprzeciw wraz z uzasad-

nieniem.)
No to, Panie Senatorze… To proszę.

(marszałek S. Karczewski)



7

66. posiedzenie Senatu w dniu 24 października 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej  

oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

No, miało być 8, a jest 7. Czegoś brakuje…
(Głos z sali: Następna strona.)
(Głos z sali: Może to wszystko…)
Nie, jeszcze coś tam było.
(Senator Alicja Zając: Wybór rzecznika praw 

dziecka.)
Właśnie, wybór nie jest…
(Głos z sali: Na drugiej stronie jest to napisane.)
A, jest. Bardzo dziękuję.
Ponadto informuję, że porządek obrad zosta-

nie uzupełniony o punkt… może być uzupełniony 
o punkty: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika 
Praw Dziecka oraz zmiany w składzie komisji senac-
kich. Dobrze, teraz rozumiem.

To tak informacyjnie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 962, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 962 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Jarosława Rusieckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Panowie Generałowie!
Panie Marszałku, proszę pozwolić, że zanim roz-

pocznę sprawozdanie z wczorajszych obrad Komisji 
Obrony Narodowej, obecnemu wśród nas pierw-
szemu zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, panu gen. Michałowi Sikorze – z proś-
bą o przekazanie jego dowódcy, szefowi Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego – w przededniu świę-
ta setnej rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego złożę najlepsze i najserdeczniejsze 
życzenia. Wysiłek żołnierza polskiego w czasie od-
zyskiwania niepodległości jest wysiłkiem godnym 
najwyższej czci, uwagi i szacunku. Panie Generale, 
proszę przekazać szefowi Sztabu Generalnego 
i wszystkim pracownikom Sztabu Generalnego, żoł-
nierzom i cywilom, najlepsze życzenia z tej okazji. 
Jutro na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, będziemy obchodzić 
te główne uroczystości, które są wielkim wkładem 
w świętowanie setnej rocznicy odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości. Wszystkiego dobrego, Panie 
Generale.

(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów…
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 22 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie wi-
dzę, nie słyszę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Zatem stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad sześćdziesiątego szóstego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Państwo Senatorowie, dziś o godzinie 12.00 zo-
stanie zarządzona przerwa w obradach w związku 
z otwarciem wystawy „W hołdzie Marszałkowi”. 
Druga część tej godzinnej przerwy jest na prośbę 
klubu Platformy Obywatelskiej. Tak więc o godzinie 
12.00 będzie godzinna przerwa. O 13.00 wznawiamy 
obrady.

Jutro, tj. we czwartek, 25 października, rozpocz-
niemy obrady o godzinie 11.00 od rozpatrzenia punk-
tu dotyczącego drugiego czytania projektu uchwały 
w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda 
Prymasa Polski. Bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu przystąpimy do głosowania nad projektem 
uchwały. Pozostałe głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 
Senatorowie! Informuję państwa senatorów, że po 
przygotowaniu sprawozdań przez właściwe komi-
sje – dlatego potrzebny jest jutro ten czas od 8.00 
do 11.00 – porządek obrad może zostać uzupełnio-
ny o następujące ustawy… Czytam te ustawy: po 
pierwsze, ustawa o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw; po drugie, 
ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; 
po trzecie, ustawa o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych; po czwarte, 
ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych; po pią-
te, ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; 
po szóste, ustawa o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; po 
siódme, ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego 
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej… No, miało być 8 punk-
tów, a jest 7.

(Głos z sali: Jest…)

(marszałek S. Karczewski)



8

66. posiedzenie Senatu w dniu 24 października 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej  

oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(senator sprawozdawca J. Rusiecki) Polskiego, który ma się stać takim łącznikiem pomię-
dzy politycznym a operacyjnym szczeblem dowodze-
nia polskimi Siłami Zbrojnymi. Ja pozwolę sobie ten 
art. 8 ust. 1 odczytać. Tych kompetencji szefa Sztabu 
Generalnego wymienionych jest 14. W pkcie 1 jest 
„dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk 
Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdol-
ności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej”. 
Tu od razu szersza informacja z wczorajszego posiedze-
nia Komisji Obrony Narodowej – do czasu sformowania 
Wojsk Obrony Terytorialnej ciałem decyzyjnym jest 
minister obrony narodowej, natomiast w momencie za-
kończenia formowania ten rodzaj Sił Zbrojnych będzie 
certyfikowany, aby wejść pod władanie szefa Sztabu 
Generalnego. Ale już teraz zarówno pierwszy zastępca 
szefa Sztabu Generalnego, obecny wśród nas pan gene-
rał Michał Sikora, jak i pan generał Wiesław Kukuła, 
dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej… Trwa dialog 
pomiędzy dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej 
a szefem Sztabu Generalnego, jak ten zakres certyfikacji 
ma wyglądać w przyszłości. I jest pełna współpraca 
w tej sprawie.

Pkt 2 to „planowanie strategicznego użycia Sił 
Zbrojnych”. Pkt 3 – „planowanie organizacji i funk-
cjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi”. Dalej: „planowanie i organizowa-
nie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia 
Sił Zbrojnych”, „przygotowanie i wyszkolenie Sił 
Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału 
w działaniach poza granicami państwa”, „określenie 
celów i głównych kierunków w zakresie działalności 
operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych”, „zapewnie-
nie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobi-
lizacyjnej i bojowej”, „programowanie wieloletniego 
rozwoju Sił Zbrojnych”, „programowanie rzeczowo-
-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowa-
niu wydatków rzeczowo-finansowych”, „planowanie 
i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych”, 
„reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych ko-
legialnych organach wojskowych organizacji mię-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
członkiem”. W pkcie 12 mówi się o doradzaniu mi-
nistrowi obrony narodowej, sekretarzom stanu oraz 
podsekretarzom stanu w ministerstwie w sprawach 
dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił 
Zbrojnych. Pkt 13 – „przygotowanie i utrzymanie sta-
nowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych 
stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów 
oraz ministrów i centralnych organów administracji 
rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów”. 
Pkt 14 – „ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym 
znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania”.

To jest główny zakres kompetencji szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, w którym wskazano, 
że to jest odpowiedzialność najwyższego stopniem 

Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac 
Komisji Obrony Narodowej w sprawie zmiany ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Szanowni Państwo, te 2 zmiany, które zostały 
zaproponowane w druku nr 2786, w projekcie rzą-
dowym przedstawionym na sześćdziesiątym ósmym 
posiedzeniu Sejmu, Sejm uchwalił 4 października 
2018 r.

Ustawa wprowadza zmiany, które zmierzają do 
przeorganizowania struktur dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany te mają 
doprowadzić do jasnego określenia roli poszczegól-
nych poziomów i szczebli dowodzenia w Wojsku 
Polskim.

Ustawa wzmacnia kompetencje szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, który będąc najwyż-
szym w służbie czynnej żołnierzem oraz kandydatem 
na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych, będzie repre-
zentował Siły Zbrojne RP oraz realizował zadania 
w zakresie planowania operacyjnego w wymiarze 
narodowym i w wymiarze sojuszniczym.

Ustawa wynika z potrzeby usprawnienia systemu 
kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Państwo 
pewnie, śledząc w ostatnim czasie media czy słu-
chając różnego rodzaju wypowiedzi, mogli zaobser-
wować, że mówi się o tym, co w Wojsku Polskim, 
zresztą w wojsku w ogóle, jest bardzo często określa-
ne skrótowo jako tzw. SKiD. Ustawa ta ma również 
doprowadzić do pewnego usystematyzowania czy 
wręcz zuniwersalizowania doświadczeń opartych na 
systemach dowodzenia w NATO czy w państwach 
sojuszniczych. Ta nowelizacja jest określana – mini-
ster obrony narodowej określił ją tak w swoim wystą-
pieniu w Sejmie – jako tzw. mała nowelizacja, jako 
początek zmian, które w SKiD będą następowały.

Ale głównym zadaniem, które stawiają sobie 
rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz minister obrony 
narodowej, jest realizacja 3 podstawowych celów. 
Pierwszy to zwiększenie liczebności polskich Sił 
Zbrojnych. Drugi to intensywna modernizacja tech-
niczna polskiej armii. I trzeci element, niezwykle 
ważny – myślę, że zgodzą się z tym ci, którzy obser-
wowali zgromadzenie Komitetu Wojskowego NATO, 
które miało miejsce w Warszawie kilka tygodni temu 
– to umocnienie pozycji polskich dowódców, polskiej 
armii w Sojuszu Północnoatlantyckim. To są 3 cele, 
jasno stawiane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
oraz ministra obrony narodowej, służące umocnieniu 
bezpieczeństwa i pozycji polskich Sił Zbrojnych.

Nowelizacja w art. 8 ust. 1 ustawy o urzędzie 
Ministra Obrony Narodowej określa szczegółowy za-
kres obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska 
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(senator sprawozdawca J. Rusiecki) Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dobrze pan założył, że to jest 

polityczne pytanie. Żołnierz polski służy narodowi, 
nie politykom. To po pierwsze.

Po drugie, to zagadnienie nie było w ten sposób 
podejmowane i nie ma jakichkolwiek podstaw, żeby 
tak twierdzić, jak to w swoim wywodzie logicznym 
zaprezentował pan senator.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? 
(Senator Sławomir Rybicki: Do pana ministra będą 

pytania.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Witamy na posiedzeniu pana ministra Wojciecha 
Skurkiewicza.

Panie Ministrze, bardzo prosimy o zajęcie miejsca.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak rozumiem, będą pytania do mnie adresowa-

ne. Ja tylko chciałbym powiedzieć o 2 kwestiach. Po 
pierwsze, chciałbym podziękować panu przewod-
niczącemu Rusieckiemu za sprawne procedowanie 
wczoraj nad tą ustawą. I serdecznie dziękuję za to 
posiedzenie komisji.

I, po drugie, kilka kwestii związanych z ustawą. 
Szanowni Państwo, ta ustawa przywraca w wojsku 
swoistą normalność. Dziś, z perspektywy czasu 
funkcjonowania tego systemu kierowania i dowo-
dzenia polską armią, jest jasno widoczne, że sys-
tem, który obecnie obowiązuje, jest mało czytelny, 
niespójny z systemem natowskim i jest po prostu 
zły. I teraz musimy doprowadzić do takiej sytuacji, 
że nominalnie najwyższy rangą oficer… Bo szef 
Sztabu Generalnego może być generałem, oficerem, 
generałem czterogwiazdkowym, najwyższym ofice-
rem. Dziś on jest de facto organem pomocniczym, 
doradczym ministra obrony narodowej, chociaż, jak 
pan przewodniczący słusznie zauważył, reprezen-

i funkcją żołnierza w polskiej armii, i usystematyzowa-
no tę hierarchiczność, żeby była jasność co do pełnione-
go stanowiska oraz podległych dowódców i żołnierzy.

Jeśli chodzi o drugą ustawę, ustawę o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, to 
tutaj zasadniczą zmianą jest to, że szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych będzie podlegał bezpośrednio 
szefowi Sztabu Generalnego.

I to są te zasadnicze zmiany, które pozwa-
lają wprowadzać jednolitość i systematyczność 
w usprawnianiu systemu kierowania i dowodzenia 
polskimi Siłami Zbrojnymi w tej pierwszej, począt-
kowej fazie.

Wczoraj na posiedzeniu komisji była złożona przez 
Biuro Legislacyjne propozycja uściślenia pewnych 
zakresów związanych z relacjami do Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Komisja tego nie przyjęła i ustawa zo-
stała przyjęta na posiedzeniu komisji bez poprawek.

Główną częścią dyskusji, z racji obecności – za 
co bardzo serdecznie dziękuję panu generałowi – 
gen. Wiesława Kukuły, było doinformowanie sena-
torów, jak wygląda w tej chwili stan budowy Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco, za to 

wystąpienie, sprawozdanie. Ale pojawia się takie 
tło polityczne. I to jest treścią mojego pytania: jak 
to jest, czy ta przynależność wspomnianej formacji 
wojskowej jest zależna od tego, kto będzie ministrem 
obrony? Bo, o ile wiem, poprzednio to miało podle-
gać zupełnie komuś innemu. A teraz – ministrowi, 
zwierzchnikowi Sił Zbrojnych. Pytanie jest, czy są 
gwarancje, że ta formacja w następnym roku czy po 
wyborach znów nie przypadnie jakiemuś innemu mi-
nistrowi czy innej osobie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania do pana sena-

tora sprawozdawcy? Nie.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) dzam się… To prezydent Rzeczypospolitej wyzna-
cza dowódcę na czas „W”, na wniosek prezesa Rady 
Ministrów. I tutaj co do tego absolutnie nic się nie 
zmienia.

Jestem do państwa dyspozycji, tak że jeżeli są 
jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to proszę bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
To już chyba ostatni raz pan nas odwiedza…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Nie, nie…)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Kontynuuję swoje…
(Rozmowy na sali)
Ja mogę ustąpić.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Słucham?)
Mogę ustąpić koledze.
(Wicemarszałek Adam Bielan: A, dobrze. Bardzo 

proszę.)
Był ministrem, więc…
(Senator Sławomir Rybicki: Śmiało, śmiało…)
Dobrze, to króciutko. To jest kontynuacja moje-

go pytania, Panie Ministrze, zbytego przez senatora 
sprawozdawcę. Pojawia się ponownie w pańskich 
ustach dość poważne stwierdzenie, że jest zwierzch-
nik Sił Zbrojnych. Pytanie o opinię zwierzchnika Sił 
Zbrojnych na temat tych przekształceń, o których pan 
mówił. Czy była taka, a jeśli tak, to jaka?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Jeśli mogę, Panie Marszałku…
Te rozwiązania, które dziś procedujemy, były przy-

gotowane w porozumieniu i w uzgodnieniu z panem 
prezydentem, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

tuje polską armię, polskie wojsko na forach mię-
dzynarodowych, chociażby w strukturach Komitetu 
Wojskowego NATO, czyli tego najwyższego ciała 
dowódczego dowódców wszystkich armii państw 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. A zgodnie z tymi 
rozwiązaniami, które dziś obowiązują, jest de facto 
tylko ciałem, które pomaga, doradza, jest organem 
pomocniczym ministra obrony narodowej. I to trzeba 
zmienić. To trzeba zmienić i przywrócić taką nor-
malność, że jest szef Sztabu Generalnego, któremu 
podlegają poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych. Dziś 
jest jeszcze propozycja, że podlega mu dowódca ge-
neralny rodzajów Sił Zbrojnych.

Szanowni Państwo, to jest rzecz, która ab-
solutnie, absolutnie musi być zrealizowana, tak 
żeby wszystko było czytelne, przejrzyste, nawet 
w naszych relacjach i kontaktach z sojusznika-
mi. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną 
kwestię. My w tej ustawie zapisujemy celowo, że 
Wojska Obrony Terytorialnej będą podlegały mi-
nistrowi obrony narodowej do czasu pełnego ufor-
mowania, zdobycia pełnych zdolności bojowych, 
operacyjnych. Tak to się dzieje w wielu armiach 
światach, szczególnie w sytuacjach, kiedy są two-
rzone nowe organizmy. I to jest kolejna rzecz, któ-
ra jest czymś zupełnie naturalnym. Dziś Wojska 
Obrony Terytorialnej są w fazie tworzenia, zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Dziś Wojska Obrony 
Terytorialnej są utworzone w zdecydowanej więk-
szości województw – spośród 18 brygad na obecną 
chwilę mamy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dzień dobry.)
Dzień dobry, Panie Marszałku.
Na obecną chwilę mamy już w realizacji 14 brygad 

Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatnie 4 będą tworzo-
ne na zachodzie naszego kraju.

Proszę zauważyć, że etap tworzenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej będzie kończył się w roku 2021, 2022, 
zgodnie z harmonogramem. Tylko że jeszcze trzeba, 
aby te ostatnie bataliony, które będą tworzone w ra-
mach tych brygad, nabyły pełnych zdolności opera-
cyjnych, pełnych zdolności bojowych. Nabywanie 
tych zdolności operacyjnych to jest czas do 3 lat. 
I dlatego my dajemy ministrowi obrony narodowej 
w tej ustawie narzędzie: to minister obrony narodowej 
w drodze zarządzenia zdecyduje, czy Wojska Obrony 
Terytorialnej są już gotowe do tego, żeby przejść pod 
rozkazy szefa Sztabu Generalnego, czy jeszcze nie. To 
będzie decyzja ministra obrony narodowej i pewnie 
ona nastąpi nie wcześniej niż w roku 2024.

Jeżeli chodzi o zwierzchnictwo, o co pan senator 
Rulewski pytał przed chwilą, to, Szanowni Państwo, 
najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest 
prezydent Rzeczypospolitej. I tutaj absolutnie zga-
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chociażby związane z dowodzeniem, np. połączenie 
poziomu strategicznego i operacyjnego w łańcuchu 
dowodzenia, są właśnie taką kością niezgody. Może to 
jest złe słowo, ale one właśnie wskazują na brak pewnej 
kompatybilności z rozwiązaniami, które są w NATO 
czy w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To 
jest jeden z tych elementów. Wykazały to też ćwicze-
nia, również ćwiczenia sztabowe, które były prowa-
dzone w ostatnich latach, jednoznacznie wskazujące, 
że jest to system w wielu aspektach ułomny.

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia i wyjaśnie-
nie dla państwa senatorów. My nie mówimy, że je-
steśmy nieomylni. My sobie dajemy czas – i to jest 
wprost zapisane – dajemy sobie 2 lata na dokonanie 
ewaluacji tych rozwiązań, które dzisiaj proponujemy. 
Po 2 latach nastąpią podsumowanie i też taka swoista 
refleksja nad tym, czy te rozwiązania są wystarcza-
jące, czy może trzeba pójść dalej, tak żeby jeszcze 
udoskonalić ten system, który jest dzisiaj.

Dzisiaj w wojsku nie potrzeba takich dualizmów. 
Są również problemy z tym, kto za co odpowiada, 
bo system, który dziś obowiązuje, nie jest systemem 
pionowym, prowadzącym od góry do dołu – on ma 
również swoje poziome aspekty, które nie do końca 
są korzystne dla polskiej armii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rybicki chce dopytać. Bardzo proszę.
(Senator Sławomir Rybicki: Mam jeszcze jedno 

pytanie.)
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Ministrze, w związku z pana odpowiedzią i no-

wymi wątkami chciałbym zapytać pana… Pan powie-
dział o ewaluacji rozwiązania, które w tej chwili rząd 
proponuje. Była też krytyka poprzedniego rozwiązania. 
Na podstawie zreformowanych przepisów z bodajże 
2014 r. o zarządzaniu i kierowaniu Siłami Zbrojnymi 
przeprowadzono z powodzeniem duże ćwiczenia woj-
skowe Anakonda w 2016 r. Zakończyły się one sukcesem, 
który ogłosił minister obrony narodowej i rząd Prawa 
i Sprawiedliwości. Były to właśnie ćwiczenia prowadzone 
w oparciu o system, który chcecie zmienić. Czy to nie była 
najlepsza ewaluacja? To było wypróbowanie przepisów 
poprzez praktykę. Był sukces. Po co zmieniać przepi-
sy o dowodzeniu, skoro sprawdziły się one w dużym, 
ogromnym ćwiczeniu z udziałem innych państw NATO?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Jeszcze raz powtórzę. Wojsko praktycznie per-

manentnie prowadzi ćwiczenia. Pewnie jest tak, 

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Ministrze, chciałbym zapytać pana o opinię. Czy 
nie uważa pan, że przed podjęciem inicjatywy o reformie 
systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi po-
winna być procedowana zaległa sprawa, związana z pro-
gramem rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017–2026? No, 
wydaje się, że reforma systemu dowodzenia powinna 
być kompatybilna… Powinna być prowadzona w oparciu 
o taki program. I to jest pierwsze pytanie.

Drugie. Chciałbym, żeby pan się odniósł do głosu 
byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
gen. Mieczysława Gocuła, który, odnosząc się do 
pana uzasadnienia o konieczności ujednolicenia sys-
temu dowodzenia ze strukturami NATO i państw 
NATO-wskich… W swoim wywiadzie gen. Gocuł 
powiedział, sformułował taką tezę, że NATO pozo-
stawia swobodę kształtowania systemu kierowania 
i dowodzenia Siłami Zbrojnymi państwom człon-
kowskim. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zapewniam, że wszystkie dokumenty, szczególnie 

dokumenty strategiczne, zostały przyjęte lub są dziś w fa-
zie negocjacji. Ostatnie dokumenty, które przygotował 
Sztab Generalny, trafią lada chwila czy w najbliższych 
godzinach również na biurko ministra obrony narodo-
wej. My dziś wydłużamy tę perspektywę, jeżeli chodzi 
o dokumenty planistyczne, do roku 2026, ale również… 
Zresztą nad tą ustawą procedowała już komisja sejmowa 
i wkrótce trafi ona do Senatu. Chcemy przyjmować te 
strategiczne dokumenty również w cyklach 15-letnich, nie 
tylko 10-letnich, bo taki jest cykl przyjmowania tych stra-
tegicznych dokumentów w Sojuszu Północnoatlantyckim. 
I za chwilę, na najbliższym posiedzeniu Sejmu – bo nie 
weszło to do obecnego porządku obrad Sejmu – będzie-
my procedować również nad tymi rozwiązaniami i też 
będę stawał przed państwem i odpowiadał na pytania 
dotyczące dokumentów planistycznych, dokumentów 
strategicznych i planowania strategicznego, jeżeli chodzi 
o polską armię, polskie wojsko.

Szanowni Państwo, szanuję gen. Gocuła i nie 
chciałbym się wdawać w polemikę. Najwyraźniej 
w kwestiach dotyczących systemu kierowania i do-
wodzenia różnimy się i myślę, że niech tak pozostanie. 
Jeszcze raz powtórzę: rozwiązania, o których mówi-
my w tej ustawie, są o tyle ważne, że nie są one kom-
patybilne z rozwiązaniami i operacyjnymi, i strate-
gicznymi, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki.

Chciałbym również powiedzieć o jednej kwestii. 
Z analizy obecnie obowiązującego systemu kierowa-
nia i dowodzenia wynika, że przyjęte rozwiązania, 
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oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Cieszę się 
z tego głosu. Jak rozumiem, jest to głos płynący 
z serca.

(Senator Mieczysław Augustyn: I niezmienio-
ny.)

Wtedy, kiedy dyskusja nad systemem kierowa-
nia i dowodzenia przetaczała się przez Sejm i przez 
Senat, siedzieliśmy w tej samej Izbie, tylko byliśmy 
po dwóch stronach.

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie.)
Pan był po jednej stronie jako gorący zwolen-

nik systemu kierowania i dowodzenia – Platforma 
Obywatelska jak jeden mąż poparła te rozwiązania 
w Senacie – a ja po drugiej stronie, wtedy w opozy-
cji, wśród tych, którzy krytykowali te rozwiązania 
i wskazywali, że są one absolutnie złe, niedobre 
dla polskiej armii i w wielu aspektach przyniosą 
wiele chaosu. I niestety tak się stało. My – pan, 
Panie Senatorze, pewnie to pamięta – jednoznacz-
nie wskazywaliśmy na to, że trzeba będzie doko-
nać głębokiej refleksji co do systemu kierowania 
i dowodzenia. Ja rozumiem, jest ciągłość władzy 
i ponosi się odpowiedzialność również za błędy 
i wypaczenia poprzedników, choć się z nimi czło-
wiek nie identyfikuje, ale również na tym polega 
państwo prawa. System dowodzenia, system kie-
rowania i dowodzenia, SKiD w dzisiejszej formie 
musi zostać zmieniony, dlatego bardzo gorąco pro-
szę i apeluję do państwa senatorów o przeprowa-
dzenie tych zmian.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o sytuację 

kadrową w Wojsku Polskim po odejściu bardzo 
wielu wysokich rangą dowódców, doświadczonych 
generałów. Jak pan ocenia powody odejść i na ile 
ta sytuacja kadrowa może przeszkodzić w prowa-
dzeniu reformy systemu kierowania i dowodzenia 
wojskiem?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan minister.

jak pan mówi, ale dla nas bardzo miarodajne są 
ćwiczenia sztabowe, które też są prowadzone. One 
pokazują pewne mankamenty czy niedomagania 
systemu. Dzisiaj, mówiąc o tych niedomaganiach, 
wskazuję jednoznacznie: to nie jest dobry system, 
to jest system, który wprowadza wiele dualizmów, 
który nie jest jednolity i w którym nie ma bezpo-
średniej odpowiedzialności za konkretne podej-
mowane w wojsku decyzje. Dziś wojsko nie może 
mieć jakiejkolwiek wątpliwości przy podejmowaniu 
decyzji. Dziś jest to struktura zhierarchizowana 
i należy to utrzymać.

Dzisiaj osobą odpowiedzialną za to, co dzieje 
się w wojsku, jest dowódca generalny rodzajów 
Sił Zbrojnych, który ma do współpracy – to jest 
równorzędne stanowisko – dowódcę operacyjne-
go. I proszę zauważyć, że jeżeli wysyłamy dzisiaj 
żołnierzy poza granicę kraju, to z jednej strony żoł-
nierze podlegają dowódcy generalnemu, a z drugiej 
strony odpowiedzialny jest dowódca operacyjny. Są 
to pewne nieścisłości, które do niczego dobrego nie 
prowadzą. Po wprowadzeniu systemu, w którym 
głównodowodzącym jest szef Sztabu Generalnego, 
pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, to właśnie on 
ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, 
za to, jakie decyzje są podejmowane, w którym kie-
runku podąża armia, gdzie żołnierze są wysyłani 
i gdzie podejmują wyzwania operacyjne. I to jest 
właśnie struktura zhierarchizowana.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, kiedy poprzednio decydowa-
liśmy w tej sprawie, przedstawiciele ministerstwa 
przekonywali nas do zupełnie przeciwnych roz-
wiązań. Wtedy z wielkim przekonaniem mówili-
ście państwo, że jest to prawie odkrycie patentu 
na fantastyczne funkcjonowanie WOT, a myśmy 
wskazywali na to wszystko, o czym teraz pan mi-
nister mówi.

Wobec tego zadaję pytanie, dodatkowo zaniepoko-
jony słowami, które pan przed chwilą wypowiedział, 
Panie Ministrze, że po 2 latach będzie ewaluacja 
i być może będziecie to zmieniać. Czy nie jest tak, 
że będziemy w dalszym ciągu świadkami jakichś 
rozgrywek – by nie powiedzieć w tym kontekście: 
wojenek na górze – między politykami PiS, których 
zakładnikiem staje się polska armia?



13
66. posiedzenie Senatu w dniu 24 października 2018 r.

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

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 paź-
dziernika 2018 r. ustawie zmieniającej ustawę o zmia-
nie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz niektórych innych ustaw; druk sejmowy nr 957.

Proszę państwa, był to projekt komisyjny, sejmo-
wy. W posiedzeniu komisji uczestniczył przedstawi-
ciel wnioskodawców, był to pan poseł Marek Wójcik. 
Podkreśliliśmy, że rzadko się zdarza, aby poseł wnio-
skodawca był obecny na naszym posiedzeniu. Pan 
poseł przedstawił nam projekt tej zmiany.

Ustawa zmierza generalnie do naprawienia błędu 
czy może usunięcia pewnego niedopatrzenia, które…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-

dzo, Panie Senatorze. Proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. 
Proszę kontynuować.)

Ustawa zmierza do naprawienia pewnego błę-
du czy może usunięcia niedopatrzenia powstałego 
podczas jej procedowania. Zmianie ulegają art. 15 
i 16 ustawy z 10 maja 2018 r. Chodzi o zgody mi-
nistra właściwego do spraw wewnętrznych na 
wykonywanie ratownictwa wodnego i górskiego, 
czyli tak w skrócie możemy powiedzieć, że chodzi 
tu o WOPR i GOPR. Po zmianie są dwie sprawy. 
Niezależnie od tego musi być dokonany wpis do re-
jestru ratownictwa medycznego, który prowadzi wo-
jewoda. A poza tym miało być tak, że te pozwolenia, 
które wydaje minister spraw wewnętrznych, miały 
być ważne tylko do końca roku. Spowodowałoby to, 
że wszyscy musieliby ponownie składać wszystkie 
dokumenty po to, żeby na nowo uzyskać to pozwo-
lenie. Sama procedura uzyskiwania pozwolenia jest 
bardzo skomplikowana i długa, dlatego sam zapis 
w rejestrze, gdy takie pozwolenie było, jest wy-
starczający. W związku z tym jest to krótka, mała 
nowelizacja, która zmienia właśnie tylko to, że te 
pozwolenia, które zostały wydane przez ministra 
spraw wewnętrznych, nie będą obowiązywały do 31 
grudnia 2018 r., ale również po tym terminie. Wpis 
do rejestru wojewody jest tutaj decydujący. Mimo 
że ma się pozwolenie, trzeba tego wpisu dokonać.

Dyskusja była bardzo krótka. Z mojej strony było 
jedno pytanie, takie, dlaczego podczas procedowa-
nia tej ustawy nie zauważono, że ta zmiana będzie 
wymagała rzeczywiście dłuższego procedowania. 
Jednak pan poseł nam wyjaśnił, że to Ministerstwo 
Zdrowia procedowało nad tą ustawą, a nie minister 
spraw wewnętrznych, który to wydaje, w związku 
z tym na pewno nie było tutaj spójności i dokład-
nej wiedzy o tym, jaka jest procedura wydania tego 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Szanowni Państwo, kwestie kadrowe, o których 
mówił pan senator, w wojsku były, są i będą, bo to 
nie jest nic nadzwyczajnego, że z wojska odchodzą 
generałowie, oficerowie, jest to rzeczą naturalną. 
Ja chętnie przedstawię szczegółowe dane doty-
czące tej wymiany, również jeżeli chodzi o kadrę 
kierowniczą. To nie jest tak, że dziś nastał rząd 
Prawa i Sprawiedliwości i jest jakaś niesamowita 
rewolucja, jeżeli chodzi o kadrę dowódczą w pol-
skim wojsku. Niestety, liczby, cyfry są nieubłaga-
ne i jednoznacznie pokazują, że zmiany w wojsku 
następowały, następują i pewnie będą następować, 
niezależnie od tego, kto będzie rządził. Zmiany, 
które są dziś proponowane polskiej armii, polskie-
mu wojsku, są podejmowane bez jakiegokolwiek, 
choćby najmniejszego, uszczerbku dla bezpie-
czeństwa Polski i Polaków. One są podejmowane 
w sposób racjonalny i w żaden sposób nie godzą 
w bezpieczeństwo Polski.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Tak że dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za od-

powiedzi na pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Nikt nie zapisał się do zabrania głosu.
(Głos z sali: Są poprawki?)
(Senator Jarosław Rusiecki: Nie, nie ma popra-

wek.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu, poza mną, ale ja złożę przemówienie do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 957, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 957 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Piotra Florka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Łączne rozpatrzenie punktu 3. oraz punktu 4. porządku obrad Senatu

(senator sprawozdawca P. Florek) Zarządzam przerwę do godziny 13.00.
Chciałbym jednocześnie poinformować, że ogła-

szana na prośbę klubu Platformy Obywatelskiej 
o godzinie 12.00 przerwa w obradach – już ją ogło-
siłem – będzie w związku z otwarciem wystawy 
„Marszałkowi w hołdzie”. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 54  
do godziny 13 minut 07)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przepraszam za opóźnienia, ale trudno tutaj wejść 

– tylu jest dziennikarzy.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-

tu trzeciego oraz punktu czwartego porządku 
obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu 
Społecznego za 2017 rok; informacja o działalności 
Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 861, 
a informacji – w druku nr 954.

Marszałek Senatu otrzymane dokumenty skie-
rował do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Komisja na posiedzeniu w dniu 3 lipca 
2018 r. rozpatrzyła sprawozdanie, a w dniu 17 paź-
dziernika 2018 r. rozpatrzyła informację i poinformo-
wała o tym marszałka Senatu.

Pragnę przywitać przewodniczącą Rady Dialogu 
Społecznego, minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej, panią Elżbietę Rafalską. Dzień dobry. 
Witam również członków prezydium Rady Dialogu 
Społecznego oraz przedstawicieli rządu.

Proszę przewodniczącą Rady Dialogu 
Społecznego, panią minister Elżbietę Rafalską, o za-
branie głosu i przedstawienie sprawozdania z dzia-
łalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. oraz 
informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego 
za okres kadencji minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej.

Bardzo proszę, Pani Minister.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z działalności rady za rok 2017 oraz, zgodnie ze zno-
welizowaną ustawą o radzie, informację za okres 
mojej kadencji jako przewodniczącej Rady Dialogu 
Społecznego. Ponieważ w pewnym stopniu te infor-
macje się pokrywają, rozpocznę swoje wystąpienie od 
sprawozdania z działalności rady za 2017 r.

Był to początek trzeciego roku funkcjonowania 
Rady Dialogu Społecznego. Obejmując pod koniec 

pozwolenia. W związku z tym wszyscy członkowie 
komisji poparli tę ustawę jednogłośnie.

Wnoszę tutaj o to, żeby również Wysoki Senat 
przyjął tę ustawę bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
W zasadzie wszystko zostało wyjaśnione.)

Oczywiście.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Ale jest wystąpienie na piśmie i wnio-

sek…)
A, przepraszam, zabrakło w tej chwili senatora 

sekretarza.
Chciałbym poinformować, że pan senator Tadeusz 

Kopeć zgłosił przemówienie do protokołu*, jak rów-
nież zgłosił wniosek o charakterze legislacyjnym.

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

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktu 
trzeciego…

(Głosy z sali: Nie, teraz jest przerwa…)
Dobrze.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Łączne rozpatrzenie punktu 3. oraz punktu 4. porządku obrad Senatu

(przewodnicząca E. Rafalska) 571, z czego 426 projektów ustaw to były propozycje, 
przedłożenia rządowe. 

W wyniku naszych prac przyjęliśmy m.in. uchwa-
ły stron pracowników i pracodawców w następują-
cych sprawach: w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych; w sprawie rządowego projektu 
zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa; w sprawie 
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego działalności innowa-
cyjnej; w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw – to ten publiczny rejestr podatników VAT; 
w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicz-
nego czy w sprawie projektu ustawy z dnia 11 paź-
dziernika o zasadach wspierania nowych inwestycji. 

Niezmiernie ważną formą działalności rady jest 
przygotowywanie stanowisk w ramach eksperckich 
posiedzeń zespołów problemowych. To tam, w wy-
niku wielogodzinnych dyskusji, wypracowywane 
są wspólne stanowiska, które następnie przyjmowa-
ne są podczas posiedzeń plenarnych jako uchwały 
strony społecznej rady. Do takich najistotniejszych, 
bo wszystkich nie będziemy tu wymieniać, na-
leży zaliczyć: uchwałę nr 28 w sprawie kierun-
ków zmian w systemie ochrony zdrowia, uchwałę 
nr 34 w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym 
Funduszu Szkoleniowym, uchwałę nr 37 w sprawie 
emigracji zarobkowej pracowników wykonujących 
zawody medyczne, uchwałę nr 47 w sprawie ko-
nieczności opracowania we współpracy ze stroną 
społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”, 
kolejną uchwałę, nr 48, w sprawie rekomendacji 
zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia 
zawodowego, uchwałę nr 52 w sprawie powołania 
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 
i uchwałę nr 53 w sprawie europejskiego filaru praw 
socjalnych.

Wysoka Izbo, rada, jak co roku, prowadziła deba-
tę: nad projektem budżetu państwa na kolejny rok – to 
jest taki stały punkt posiedzeń rady – nad propozy-
cjami średniorocznych wskaźników wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia za pracę czy na temat 
waloryzacji rent i emerytur.

Program pracy Rady Dialogu Społecznego na 
2017 r. został przyjęty na zasadzie konsensusu ze 
wszystkimi organizacjami pracowników i pracodaw-
ców, co znalazło odzwierciedlenie w uchwale nr 18 
Rady Dialogu Społecznego. Była to uchwała z 8 grud-
nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac 
rady na 2017 r. Jest taka zasada, że w warunkach 
konsensusu przyjmujemy propozycje działań progra-
mowych w każdym roku.

Jakie tematy były głównymi tematami w 2017 r.?

października 2017 r. jej przewodnictwo, traktowa-
łam jako ogromne zobowiązanie prowadzenie prac 
rady tak, aby mogła ona w pełni realizować cele, do 
których została powołana, i aby zmiana kierunków 
czy priorytetów w działaniach rządu nie wpływały 
na redefinicję istoty dialogu społecznego, który nie-
zmiennie pozostaje osią polityki społeczno-gospodar-
czej państwa. Należy podkreślić – i mówię to zupeł-
nie otwarcie i szczerze – że wszystkie strony Rady 
Dialogu Społecznego starały się rzetelnie wykonywać 
swoje obowiązki w ramach dialogu społecznego nie 
tylko poprzez aktywną obecność na posiedzeniach, 
ale także poprzez merytoryczne przygotowanie, co 
stanowiło gwarancję konstruktywnych dyskusji.

Prezentując dziś sprawozdanie za rok 2017, chcia-
łabym podziękować wszystkim partnerom społecz-
nym za zaangażowanie w budowanie pozycji Rady 
Dialogu Społecznego i codzienną pracę na jej rzecz. 
Dziękuję. Są oni tu dzisiaj ze mną. Dziękuję za tę 
ważną, wspierającą obecność. Chcę też szczególnie 
podziękować mojej poprzedniczce, pani Henryce 
Bochniarz, prezydent Konfederacji „Lewiatan”, któ-
ra kierowała pracami rady do października 2017 r. 
W związku z tym, że przewodnictwo Radzie Dialogu 
Społecznego jest przewodnictwem rotacyjnym, 
w ubiegłym roku to pani Henryka Bochniarz przed-
stawiała w Senacie informacje po tym, jak skończyło 
się przewodnictwo przewodniczącego Piotra Dudy. 
Dzisiaj ja przedstawiam owoce jej wysiłków i napraw-
dę bardzo dziękuję za bardzo dobrą współpracę, za 
umiejętność rozwiązywania sporów. Muszę powie-
dzieć, że w tak znakomitym gronie moich poprzedni-
ków, tych, którzy przewodniczyli radzie, momentami 
czułam się jak debiutant. Zarówno Piotr Duda, jak 
i Henryka Bochniarz mają tak długie doświadczenie, 
czy to wynikające z wcześniejszej współpracy z ko-
misją trójstronną, czy z radą dialogu… Tego kapitału 
doświadczenia, który posiadają, na pewno nic nie 
zastąpi.

Dotarł do nas jeszcze Jan Guz, przewodniczący 
OPZZ. Panie Przewodniczący, dziękuję za tę wspiera-
jącą obecność. To pokazuje, że kiedy jeden z naszych 
reprezentantów przedstawia informacje, to jesteśmy 
tu razem.

W 2017 r. odbyło się ogółem 148 spotkań Rady 
Dialogu Społecznego, w tym było 9 posiedzeń plenar-
nych i 14 posiedzeń prezydium, 95 spotkań zespołów 
problemowych rady, 21 posiedzeń grup roboczych. 
W okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawoz-
dawczego, a więc do 31 grudnia 2017 r., rada podję-
ła 5 uchwał, a strona pracowników i pracodawców 
podjęła 34 uchwały. Wiele z nich było odpowiedzią 
na przekazywanie radzie do konsultacji projektów 
aktów prawnych, których partnerzy otrzymali aż 
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(przewodnicząca E. Rafalska) spektywiczne i do nich należą m.in.: debata „Zdrowie 
jako inwestycja” – to była ta debata, podczas której 
partnerzy społeczni podkreślali potrzebę wprowa-
dzania zmian w systemie finansowania i organizacji 
ochrony zdrowia – przyszłość polityki spójności Unii 
Europejskiej; rola partnerów społecznych w promocji 
polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu 
Unii Europejskiej; stosowanie klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych, czyli to jest ten aspekt, 
który już wcześniej się pojawił; kierunki prac nad za-
łożeniami do nowelizacji ustawy – Prawo zamówień 
publicznych czy, tak istotna, reforma szkolnictwa 
zawodowego.

Szczególnie ważnym tematem podjętym przez 
radę była debata o realizacji i efektach działań podję-
tych w związku z wejściem w życie ustawy z 16 listo-
pada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, przywracającej poprzedni wiek emerytalny. 
Drugą ważną ustawą była ustawa, która wprowadzała 
indywidualne rachunki składkowe płatników – tu 
mówimy o ustawie wprowadzanej przez ZUS, a więc 
e-składce. W celu zapewnienia realizacji i wysokiej 
jakości usług świadczonych przez ZUS uruchomio-
no w ramach działań 2 projekty realizacyjne. Ten 
pierwszy projekt to jest projekt obniżenia wieku 
emerytalnego, a ten drugi, proszę państwa, to pro-
jekt wprowadzenia doradcy emerytalnego. I muszę 
powiedzieć, że to był absolutnie strzał w dziesiątkę. 
Propozycja wprowadzenia i utrzymania funkcjo-
nowania doradcy emerytalnego usprawniła proces 
wdrożenia reformy przywracającej wiek emerytal-
ny, ale też znacząco wpływa na poprawienie jakości 
usług informacyjnych świadczonych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, powoduje, że nasza wie-
dza na temat przyszłych świadczeń emerytalnych 
może być kompletna, udzielona bardzo spokojnie, 
z dużym wyprzedzeniem, wielokierunkowa. I mu-
szę też powiedzieć, że członkowie rady wyraźnie 
stwierdzili, że sam projekt, bo mówimy o umiejęt-
ności wdrożenia reformy emerytalnej, został wpro-
wadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
naprawdę wzorcowo.

W 2017 r. pracowaliśmy również nad rozwiąza-
niami mającymi zwiększyć efektywność działania 
rady. Pamiętajmy, że rada działa na podstawie nowych 
rozwiązań ustawowych, więc nie mamy jakiegoś dłu-
goletniego doświadczenia funkcjonowania w tym 
kształcie. Obligowała nas zresztą do tego aktualnie 
obowiązująca ustawa o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego, która na-
kładała obowiązek dokonania oceny jej funkcjonowa-
nia, wyraźnie określając czas, po którym musimy tej 
oceny dokonać – ten okres został wyznaczony na 24 
miesiące od dnia wejścia w życie ustawy – i obowią-
zek przedstawienia rekomendacji zmian, gdyby była 
potrzeba zarekomendowania zmian.

A więc pierwszy to przegląd funkcjonowania 
i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego. Już dzisiaj wiemy, że ta ustawa została 
podpisana przez pana prezydenta. Ja za chwileczkę 
będę szczegółowiej o tym mówiła.

Drugi punkt wynikający z planu pracy to wzmoc-
nienie roli partnerów społecznych w zarządzaniu 
Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych – na rzecz poprawy funk-
cjonowania rynku pracy.

Punkt kolejny to dostosowanie kompetencji pra-
cowników do potrzeb rynku pracy – wypracowanie 
rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego oraz 
popytowego systemu wsparcia uczenia się przez całe 
życie.

Zmiana zasad funkcjonowania i finansowania 
ochrony zdrowia to następny punkt z propozycji 
programowych – punkt czwarty.

Punktem piątym było wsparcie innowacji, w tym 
przegląd funkcjonowania i ocena skuteczności ulgi 
podatkowej oraz przygotowanie nowego projektu 
ustawy na podstawie Białej Księgi Innowacji.

Kolejny punkt, który też został zrealizowany, to 
przygotowanie założeń do nowej ustawy o zamówie-
niach publicznych, w tym wpisanie w ustawę klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych oraz mo-
nitoring wdrażania przepisów ustawy.

Przegląd zasad dystrybucji transferów socjalnych 
ze szczególnym uwzględnieniem transferów w poli-
tyce rodzinnej to był kolejny punkt działań progra-
mowych Rady Dialogu Społecznego.

I punkt ósmy: wzmocnienie roli partnerów w pro-
cesie semestru europejskiego, w tym włączenie 
Rady Dialogu Społecznego we wdrażanie strategii 
„Europa 2020”.

I ostatni z tych punktów to bieżące sprawy gospo-
darcze, a w szczególności problemy, które wynikają 
z realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Realizacja poszczególnych tematów, które wyty-
czały zakres działania w 2017 r., została powierzona 
zespołom problemowym rady, gdzie koncentrują się 
podczas, tak jak już wcześniej mówiłam, czasami 
wielogodzinnych posiedzeń prace merytoryczne 
rady. Tematyka posiedzeń plenarnych Rady Dialogu 
Społecznego jest spójna z przyjętym planem pracy 
i tak też było w ubiegłym roku. Ponadto sprawy, 
jakimi zajmowała się Rada Dialogu Społecznego 
w 2017 r. podczas posiedzeń plenarnych, dowodzą, 
że do zakresu jej prac są wprowadzane zarówno 
ważne problemy społeczno-gospodarcze, jak i czę-
sto oczywiście sprawy bieżące, które się pojawiają 
i które trudno było przewidzieć podczas przygoto-
wywania planu pracy. Ale są też zagadnienia per-
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(przewodnicząca E. Rafalska) czący i było prezydium Rady Dialogu Społecznego. 
Trzeba powiedzieć wyraźnie, że pan prezydent jest 
nam bardzo przychylny i często też gości Radę 
Dialogu Społecznego.

Ale jakie nowe kompetencje uzyskała Rada 
Dialogu Społecznego w myśl tej ustawy? Jak posze-
rzył się jej zakres działania? A więc rada uzyskała 
prawo do opiniowania projektów strategii, a nie tyl-
ko projektów ustaw. Mówimy tu już o dokumentach 
strategicznych, o projektach programów oraz pro-
jektach innych dokumentów rządowych dotyczących 
planowanych działań Rady Ministrów. Rozwiązanie 
to zapewni stronom rady wpływ na tworzenie doku-
mentów innych niż ustawy w zakresie spraw odno-
szących się do warunków rozwoju społeczno-eko-
nomicznego, czyli w tym obszarze, w którym też są 
ustawy… Dotyczy to zwiększenia konkurencyjności 
polskiej gospodarki, spójności społecznej, realizacji 
zasady partycypacji i solidarności społecznej, a także 
poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk 
oraz strategii społeczno-gospodarczych.

Nową kompetencją jest również prawo do wystę-
powania przez Radę Dialogu Społecznego do Senatu 
i Sejmu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi 
informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu dla 
zadań realizowanych przez radę. Do tej pory tej kom-
petencji nie było, do tej pory składaliśmy sprawozda-
nie z działalności z roku poprzedniego i dotyczyło to 
Senatu. Dzisiaj mówimy o możliwości występowania 
zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Celem tej propo-
zycji jest promowanie samej idei dialogu społecznego, 
szersze informowanie obu Izb o działalności rady 
oraz budowanie poparcia dla wypracowanych, często 
naprawdę z trudem wypracowanych, stanowisk lub 
opinii.

Zmiany, Wysoka Izbo, dotyczą również uprawnień 
do informowania Sejmu i Senatu o działalności rady. 
A więc – obok sprawozdania z działalności w roku 
poprzednim, czyli np. sprawozdania z działalności 
za 2017 r., które przedstawiamy corocznie do 31 maja 
– projekt przewiduje przedstawianie przez przewod-
niczącego rady dodatkowo informacji o działalności 
rady za okres kadencji danego przewodniczącego 
corocznie do 15 października. I ta informacja bę-
dzie podawana do wiadomości publicznej. A więc 
przedstawiamy sprawozdanie z działalności naszego 
poprzednika i z tej części własnej działalności, którą 
ten okres sprawozdawczy obejmuje. Nie zawsze do 
końca roku… Czyli nie jest to pełny rok, ale sprawoz-
danie za pełny rok będzie składane przez kolejnego 
przewodniczącego.

Ustawa przewiduje, że strona pracowników i stro-
na pracodawców uzyskają wyraźne uprawnienia do 
występowania do ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych – to jest bardzo ważne i na-
prawdę bardzo mocno nad tym rozwiązaniem praco-

Tak więc dokonano oceny funkcjonowania dotych-
czasowych przepisów. Te przepisy po prostu zafunk-
cjonowały w praktyce, w życiu. Zidentyfikowaliśmy 
także obszary, w których niezbędne są – czy raczej 
były, bo już jesteśmy po tych zmianach – zmiany le-
gislacyjne mające na celu wzmocnienie działań rady. 
W te prace, w ramach których dokonywaliśmy tej oce-
ny, zostały oczywiście włączone wojewódzkie rady 
dialogu społecznego. Te wojewódzkie rady również 
zgłaszały uwagi dotyczące funkcjonowania ustawy 
już na szczeblu regionalnym.

Następnie, 19 czerwca 2017 r., w Pałacu 
Prezydenckim odbyło się plenarne posiedzenie Rady 
Dialogu Społecznego poświęcone przyszłości dialogu 
społecznego w Polsce i propozycjom zmian, które 
odnosiły się do tej ustawy. W konsekwencji wysiłek 
rządu, ale też partnerów społecznych, nasz wspólny 
wysiłek, zaowocował wypracowaniem rekomendacji, 
których istotą i głównym celem było zwiększenie sku-
teczności i samodzielności rady. Przekazany został 
materiał stanowiący podstawę przygotowanego potem 
prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy. Projekt 
został przedłożony przez pana prezydenta podczas 
plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 
w dniu 30 października 2017 r. i następnie został on 
skierowany do Sejmu. Rada jednomyślnie zaakcepto-
wała propozycje nowych rozwiązań i w dniu 20 grud-
nia roku, za który składam sprawozdanie, podjęła 
w tej sprawie stosowną uchwałę, wyraziła poparcie 
dla tego projektu.

Ten projekt zawierał propozycje usprawniające 
funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego zarówno 
na tym szczeblu centralnym, czyli w przypadku tej 
centralnej, krajowej Rady Dialogu Społecznego, jak 
i w przypadku rad wojewódzkich, a więc na poziomie 
regionalnym. I myślę, że przyjęcie tego konsensu-
su w sprawie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego należy uznać za jedną z najważniej-
szych spraw, które rozpoczęto pomyślnie w 2017 r. 
i pomyślnie zakończono w roku 2018. Te kwestie, 
które partnerów społecznych poróżniły, nie zostały 
w tej nowelizacji uwzględnione, a więc to, co zosta-
ło przyjęte, absolutnie uzyskało akceptację, zgodę 
wszystkich stron, wszystkich uczestników, również 
pana prezydenta, który przygotował tę inicjatywę 
i przeprowadził ją przez parlament.

19 lipca, ale już tego roku, prezydent Andrzej 
Duda uroczyście podpisał ustawę o zmianie ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego, no i ta ustawa weszła w życie 
31 sierpnia 2018 r. Mówię o tym, że podpisał ją uro-
czyście, bo Rada Dialogu Społecznego brała w tym 
udział. Byli tam przedstawiciele zarówno strony pra-
codawców, jak i strony związkowej, był przewodni-



18
66. posiedzenie Senatu w dniu 24 października 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktu 3. oraz punktu 4. porządku obrad Senatu

(przewodnicząca E. Rafalska) Z kolei w nowelizacji ustawy o RDS został 
uwzględniony wzrost środków na kolejne lata, tak 
jak to było w przypadku tej pierwszej ustawy, usta-
wy matki, przyjmowanej w 2015 r. Kwota wsparcia 
WRDS została zwiększona z niecałego miliona zło-
tych do 3 milionów 200 tysięcy zł. I oznacza to, że 
każdy WRDS otrzymuje po 200 tysięcy zł na swoją 
działalność.

W roku 2018 – tu już mówimy o rozwiązaniach, 
które zafunkcjonowały w aktualnie trwającym prze-
wodnictwie, w roku 2018 – kontynuowaliśmy już roz-
poczęte zagadnienia na posiedzeniach plenarnych. 
I one dotyczyły np. nowoczesnego szkolnictwa za-
wodowego, polityki klimatycznej, sytuacji w ochro-
nie zdrowia, założeń projektu ustawy budżetowej na 
rok 2019… To jest taki coroczny punkt, tak samo jak 
ten kolejny, dotyczący kształtowania wynagrodzeń 
w sferze budżetowej na 2019 r. Podkreślam to, bo 
tu są proponowane zmiany. Były też ustalenia, dys-
kusje i debaty na temat płacy minimalnej w 2019 r., 
zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 
w 2019 r. oraz nowych regulacji ustawy o zamówie-
niach publicznych.

Na ostatnim posiedzeniu rada omówiła projekt 
budżetu na 2019 r. – przedstawiała ten budżet pani 
minister Czerwińska – oraz działania rządu i partne-
rów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się. 
No, jest to związane z aktualną i przyszłą sytuacją 
demograficzną, z postępującym zjawiskiem starzenia 
się polskiego społeczeństwa i wyzwaniami, wobec 
których stajemy.

W 2018 r. przyjęto 4 uchwały oraz 8 uchwał, 
w których stronami głosującymi byli pracodawcy 
i strona związkowa oraz strony pracowników.

Jako przewodnicząca przywiązuję szczególną wagę 
do współpracy z wojewódzkimi radami dialogu spo-
łecznego. Nie robię tu niczego oryginalnego, bo moi 
poprzednicy wysoko ustawili tę poprzeczkę i sami byli 
w takim stałym, bliskim kontakcie z WRDS. Byli to 
Piotr Duda, potem Henryka Bochniarz. Dostrzegamy 
to, że takie pogłębienie współpracy powinno przyczy-
nić się do promowania najlepszych rozwiązań spo-
łeczno-gospodarczych w regionach, ale też ma tę siłę 
promocji samej idei dialogu społecznego. Starałam się 
więc, w miarę możliwość oczywiście, uczestniczyć 
w posiedzeniach wojewódzkich rad dialogu społecz-
nego. Byłam w województwie kujawsko-pomorskim, 
warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i pomorskim. 
Ale też wiceministrowie bywali na posiedzeniach wo-
jewódzkich rad dialogu społecznego. Starałam się też 
być w stałym kontakcie z WRDS. Jestem przekonana, 
że to finansowe wzmocnienie – kwestie finansowe sta-
nowiły pewien rodzaj ograniczenia aktywności WRDS 
– przyczyni się do zwiększenia tego zaangażowania 
i pozwoli regionalnym radom jeszcze efektywniej 
w swoich województwach pracować.

wano – z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej 
w przypadku niejednolitego stosowania przepisów 
prawa podatkowego w określonych decyzjach, po-
stanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych. 
Myślę, że to też jest istotna zmiana. Wprowadzenie tej 
regulacji powinno poprawić sytuację pracowników, 
stąd starania strony związkowej, ale też pracodawców, 
bo poprawia ich sytuację w zakresie prawidłowego 
stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zaproponowano również umożliwienie podejmo-
wania przez stronę pracowników i stronę pracodaw-
ców rady uchwał w drodze głosowania koresponden-
cyjnego przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. A więc jeżeli jest pilna potrzeba, rada 
korzysta również z tego nowoczesnego albo nowo-
cześniejszego środka komunikacji, aczkolwiek nie 
jest to nadużywane.

Z kolei w ramach wzmocnienia dialogu regional-
nego, realizowanego przez wojewódzkie rady dialogu 
społecznego, czyli w skrócie nasze WRDS, doprecy-
zowano kompetencje WRDS, procedury głosowań, 
zasady finansowania ekspertyz i opinii.

Istotnym problemem, który został rozwiązany 
w 2017 r., był problem wyasygnowania dodatko-
wych funduszy na funkcjonowanie Rady Dialogu 
Społecznego, ponieważ od początku funkcjonowania 
ustawy poruszana była kwestia niewystarczających 
środków na zadania WRDS, które – to trzeba pod-
kreślić – zostały zagwarantowane nie tylko w ustawie 
budżetowej, bo to jest oczywiste, ale również w samej 
ustawie o Radzie Dialogu Społecznego z podziałem 
na poszczególne WRDS, co potem, w związku ze 
wspomnianą zmianą, stanowiło nawet pewnego ro-
dzaju przeszkodę.

Wszyscy w radzie dostrzegamy i doceniamy 
ogromną rolę WRDS, których skuteczna, efektywna 
praca sprzyja rozwiązaniu wielu problemów, szcze-
gólnie tam, gdzie występują napięcia, konflikty na 
poziomie regionalnym, jako że WRDS mają zdolność 
szybkiego odpowiadania na te wyzywania.

WRDS zaangażowane są również w kształto-
wanie polityki regionu i mają współudział w opi-
niowaniu dokumentów związanych ze strategią 
rozwoju. Mają także wymierny wpływ na lokalny 
rynek pracy, regionalny rynek pracy, kształtowanie 
warunków do rozwoju edukacji czy usprawnienie 
służby zdrowia.

Dlatego też, jako minister odpowiedzialny w rzą-
dzie za dialog społeczny, podjęłam działania w celu 
zwiększenia środków – mówię tu o dotacji – prze-
widzianych na funkcjonowanie wojewódzkich rad 
dialogu społecznego. I te środki na funkcjonowanie 
WRDS w 2018 r. zostały uwzględnione w ustawie 
budżetowej na ten rok.
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(przewodnicząca E. Rafalska) wyrzuca ludzi, później w trybie łaski, wbrew prawu, 
przestępców… przepraszam, później naruszających 
ciężko dyscyplinę przyjmuje w trybie łaski. Jak to ma 
się do prawa, do kodeksu pracy? Czy jest symbolem 
dialogu to, że prezes firmy państwowej kieruje sprawy 
do prokuratury? Czy prokurator jest w tej chwili stro-
ną w dialogu społecznym? Czy to jest praktyka, która 
będzie stosowana w najbliższym czasie tylko dlate-
go, żeby udowodnić, że rząd umie prowadzić LOT? 
No, umie prowadzić, gdyż nie realizuje zobowiązań 
pracowniczych. No, tak to w czasach niewolnictwa 
robili, i to nie do końca.

I trzecia sprawa. Jak pani ocenia zgodność z de-
klaracjami rady i pani minister, że za rządów dobrej 
zmiany nie będzie umów śmieciowych? Wyszło na to, 
i nie ma tu zaprzeczenia, że większość pracowników 
w LOT była zatrudniana na umowach śmieciowych. 
Stąd taka efektywność ekonomiczna, bo śmieciowe 
umowy to śmieciowe płace, śmieciowe prawa.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo! Posłowie 

posiadają prawo inicjatywy ustawodawczej i projekty 
poselskie są rozpatrywane przez Sejm. Trudno ogra-
niczać inicjatywę poselską. Praktyka, o której pan 
mówił, taka, że rząd nie przedstawia swoich przed-
łożeń rządowych, a wykorzystuje ścieżkę projektów 
poselskich, jest praktyką, której mój resort nie stosu-
je i inni ministrowie również nie stosują, ponieważ 
cała procedura opiniowania projektów ustaw jest 
zawsze gwarancją, że jakość przyjmowanego prawa 
jest wyższa, a projekt uzyskuje społeczną akceptację. 
Przechodzi potem przez Radę Ministrów, przez Stały 
Komitet Rady Ministrów i jest dłużej procedowa-
ny. Ten proces legislacyjny oczywiście jest bardziej 
rozłożony w czasie, ale, tak jak powiedziałam, gwa-
rantuje nam jakość prawa. Ale w żaden sposób ani 
Rada Dialogu Społecznego, ani Rada Ministrów, ani 
nikt nie może ograniczyć zdolności i prawa posłów 
czy również senatorów do składania, przedkładania 
inicjatyw ustawodawczych.

Jeżeli chodzi o projekt… Co ja też robiłam jako 
wiceprzewodnicząca, bo w roku 2016 i w roku 
2017 byłam wiceprzewodniczącą Rady Dialogu 
Społecznego… Oczywiście za każdym razem, gdy 
tylko w Radzie Dialogu Społecznego pojawiały się 
informacje czy uwagi adresowane do strony rządo-
wej, to zawsze albo była kierowana korespondencja, 
albo na posiedzeniu Rady Ministrów takie uwagi 
zgłaszałam. Pamiętajmy też, że w tym kształcie 
ten dialog społeczny był budowany od samego po-
czątku. Po jakim okresie? Po okresie, w którym 
nie mieliśmy dialogu. Dialog w poprzednich latach 

Przedstawiając powyższą informację, chciałabym 
bardzo podziękować wszystkim partnerom społecz-
nym – tym, którzy są tu obecni, ale i tym, którzy 
z różnych poważnych powodów nie mogą być obecni, 
tak jak pani Henryka Bochniarz, którą zatrzymały 
obowiązki, przewodniczący Piotr Duda, który ma 
zjazd krajowy, czy inni nasi partnerzy – za zaanga-
żowanie i za to, że czasami mimo głębokich różnic 
potrafiliśmy dojść do porozumienia albo prowadzić 
ten spór nie emocjonalnie, a merytorycznie, jak myślę, 
z korzyścią dla wszystkich stron. Te nasze konstruk-
tywne propozycje legislacyjne zapewne przyczyniają 
się do korzystniejszych rozwiązań w zakresie polityki 
społecznej, polityki gospodarczej kraju. Myślę, że ten 
dialog, który ma 3-letnią historię funkcjonowania 
w oparciu o ustawę, będzie się dalej doskonalił. On 
w tym nowym kształcie funkcjonuje po znowelizo-
waniu ustawy, od 1 sierpnia 2018 r. Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo Pani Minister.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania pani przewodniczącej?
Pan senator Rulewski, później pan senator 

Augustyn i pan senator Napieralski.
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Minister, Pani Przewodnicząca, chciałbym 

wrócić do 2017 r., ale skorzystam z tego pomostu, 
który pani stworzyła, mówiąc jako przewodnicząca 
o działalności rady, ciągle funkcjonującej, w obecnym 
roku. Co zrobiła rada, a w szczególności co zrobiła 
pani jako przedstawiciel rządu, aby uniknąć złej prak-
tyki unikania dialogu polegającej na tym, że kieruje 
się projekty ustaw istotnych dla związkowców i dla 
ich rodzin bezpośrednio do parlamentu jako tzw. 
projekty poselskie, rzadko senatorskie, w ten sposób 
eliminując konieczność ich opiniowania przez orga-
nizacje związkowe? Powiem, że na początku 2017 r. 
ujawniono, że na 36 projektów ustaw, które wpłynęły 
do Sejmu, tylko 13 miało pieczęć rządową, choć nie da 
się ukryć, że niemal wszystkie były rządowe, o czym 
świadczy fakt, że posłowie wnioskodawcy tych ustaw 
w ogóle nie przychodzili na posiedzenia w Senacie, 
a zatem nie było strony do dyskusji, nie było również 
strony związkowej.

A teraz do aktualności. Jakie jest pani stanowisko, 
może rady dialogu też, wobec tego, co jest dzisiaj 
symbolem tego dialogu? Myślę o strajku w LOT. 
Historia, a właściwie fakty są takie. Najpierw prezes 
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(przewodnicząca E. Rafalska) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze jakieś pytanie?
(Senator Grażyna Sztark: Ja mam…)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie, nie, 

najpierw senator Augustyn.)
Pan senator Augustyn, a później senator 

Napieralski i pani senator Sztark.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mam, Pani Minister, 2 pytania.
Kiedy poprzednio pani Henryka Bochniarz jako 

przewodnicząca zdawała sprawozdanie ze swo-
jej kadencji, zapytałem ją, dlaczego Rada Dialogu 
Społecznego nie zajmowała się sprawami ustaw, które 
nie tylko w moim przekonaniu, lecz także wielu insty-
tucji międzynarodowych, także Komisji Europejskiej, 
demolowały tak ważny dla przedsiębiorców i pra-
cowników wymiar sprawiedliwości i zagrażały pra-
worządności. W końcu usłyszeliśmy w czasie tego 
sprawozdania, że pani Henryka Bochniarz w imie-
niu pracodawców taki wniosek złożyła. Proszę po-
wiedzieć: dlaczego on nie został poddany dyskusji, 
tylko został odrzucony, jak nam zakomunikowano 
na posiedzeniu komisji? Jakie było stanowisko pani 
i rządu w tej sprawie?

I drugie pytanie. Rząd na ogół na posiedzenia 
dotyczące poszczególnych tematów przychodzi ze 
swoim stanowiskiem. Dialog powinien skutkować 
tym, że stanowiska, bardzo często rozbieżne, do siebie 
się zbliżają. Ile razy rząd zmienił stanowisko?

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

wielokrotnie rząd zmieniał stanowisko. Proszę też 
pamiętać, że są określone procedury. Są procedu-
ry, które jasno określają, jaki jest tryb postępowania 
w kwestii minimalnego wynagrodzenia. I posłużę się 
tym przykładem. W terminie do 15 czerwca przed-
stawiamy propozycję minimalnego wynagrodzenia. 
Partnerzy społeczni mają swój czas. Jeżeli partnerzy 
społeczni nie dojdą między sobą do porozumienia, to 
uruchamiany będzie kolejny tryb, zgodnie z którym 
w takim i w takim terminie, chyba do 15 września, 
strona rządowa przedstawi swoją propozycję kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, z tym że ta kwota nie 
może być niższa niż ta, która została zaproponowana 
w czerwcu. I tak się też stało. Kwota była propono-
wana i nie została zaakceptowana przez partnerów 
społecznych. Każdy z partnerów składał inną pro-
pozycję. Rząd znalazł się w sytuacji, w której mógł 

został całkowicie zerwany, partnerzy społeczni 
odmówili dalszej współpracy – mówię tu o obu 
stronach – prowadzenia dialogu w ramach komisji 
trójstronnej. Myślę, że jest kolosalna różnica mię-
dzy jakością dialogu, który prowadzimy i który 
jest, jak to bywa… Jak wiemy i jak pan senator 
pewnie dobrze wie, dialog jest trudną sztuką, bo 
szukanie kompromisu czasami powoduje, że żad-
na ze stron w ostateczności nie jest zadowolona, 
a znajdujemy ten złoty środek. Tak więc te działa-
nia na pewno podejmowałam, i myślę, że one dzisiaj 
już są wymierne, że partnerzy społeczni mogliby 
powiedzieć, że tych aktów, które są opiniowane 
w skróconym terminie bądź z pominięciem, jeżeli 
tak się zdarzało, Rady Dialogu Społecznego, jest 
po prostu mniej. Bo to jest, tak jak mówię, bardzo 
bezpieczna i najlepsza ścieżka, a poza tym, no, 
jakby wywiązujemy się z obowiązków, które są na 
nas ustawowo nałożone, więc tu nie ma innej drogi.

Jeżeli chodzi o spór i strajk w LOT, to jako przewod-
nicząca Rady Dialogu Społecznego też podejmowałam 
w tej sprawie działania. I podejmowałam również działa-
nia jako resort w części odpowiedzialnej za pracę. A więc 
zajmowaliśmy się sprawą konfliktu zarządu Polskich 
Linii Lotniczych ze związkami zawodowymi. Tu mówię 
wyraźnie też o tym, że z takimi wnioskami występował 
do mnie przewodniczący Jan Guz. Mazowiecka WRDS 
też zajmowała się tą sprawą. Zgodnie z właściwością 
sprawa była omawiana na posiedzeniu właściwego, 
odpowiedniego zespołu problemowego RDS, zespołu 
problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, 
w dniu 24 września. Z przewodniczącym tego zespo-
łu, panem prezydentem Andrzejem Malinowskim, też 
się spotykałam. Przekazywał mi określone dokumen-
ty czy sugestie, wnioski, dorobek pracy tego zespołu. 
Skierowałam te dane i te wnioski do KPRM. Na wniosek 
właśnie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 
główny inspektor pracy zlecił przeprowadzenie, proszę 
państwa, kontroli, czyli ten efekt w postaci kontroli to był 
też skutek naszego wniosku. Wykazała ona nieprawidło-
wości w stosowaniu przez pracodawców przepisów pra-
wa pracy. Spółka została objęta nadzorem Państwowej 
Inspekcji Pracy. Musimy, proszę państwa, pamiętać, 
że prezes każdej firmy musi przestrzegać prawa pracy. 
W tej chwili sprawa jest w trakcie rozstrzygnięcia sądo-
wego, ale sąd okręgowy stwierdził nielegalność strajku. 
Sprawa dalej jest rozpatrywana, bo było odwołanie. Tak 
więc ta sprawa przez zespół problemowy była i jest dalej 
monitorowana. Jestem też w kontakcie z prezesem spółki 
i z panem prezydentem Malinowskim. Ale myślę, że 
ostatnia rzecz, która mogłaby dobrze służyć rozwiązaniu 
tej bardzo trudnej sytuacji w LOT i tego konfliktu, to 
upolitycznianie tego problemu. To jest ostatnia rzecz, 
która powinna tam się zdarzyć.
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(przewodnicząca E. Rafalska) Myślę, że takich przypadków było więcej, a to, 
że nie zawsze udaje się dojść do porozumienia… 
Zobaczmy, jak jest opiniowana ustawa budżetowa. 
Najpierw cała Rada Dialogu Społecznego… Najpierw 
obie strony mają czas na to, żeby ustalić wspólne 
stanowisko. Jeżeli go nie ustalają, to mają czas na 
to, żeby to ustalić, czyli wszystkie związki zawodo-
we mogą mieć swoje stanowisko i wszystkie strony 
pracodawców mogą mieć swoje stanowisko. Jeżeli 
strony nie ustalą tego stanowiska, to mogą mieć swoje 
odrębne stanowiska, każda z organizacji związko-
wych i organizacji pracodawców może mieć swoje 
stanowisko. W sytuacji gdy dostajemy tyle różnych 
stanowisk, które nie mają wspólnego mianownika, 
to rozstrzygnięcie nie jest dowodem braku konsulta-
cji ze strony rządu, tylko znalezieniem rozwiązania 
w sytuacji, w której porozumienie między partnerami 
społecznymi nie było możliwe.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to proszę też zwró-
cić uwagę na to, jakie są kompetencje Rady Dialogu 
Społecznego. Mówimy tu też o kwestiach społecz-
no-gospodarczych i o tym, że na ustalenie pewnego 
planu pracy czy propozycji i zaprezentowanie ich na 
plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 
musi być zgoda stron, musi tu być konsensus.

(Senator Mieczysław Augustyn: A jakie było sta-
nowisko rządu?)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Po kolei.)
(Senator Jan Rulewski: To ja się zapisuję.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Chwileczkę.
Następne pytanie zadaje pan senator Augustyn.
(Senator Grażyna Sztark: Był.)
To teraz pan senator Napieralski.
(Senator Grażyna Sztark: Ja…)
(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku, 

pani senator prosiła, bo ma posiedzenie komisji, a ja 
za chwilę, po pani senator…)

(Senator Grażyna Sztark: Tak, bo muszę iść na 
szkolenie…)

Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Tak, tak. Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja mam takie pytanie. Jako zespół 

do spraw monitorowania praworządności – do nas 
również zgłosił się przewodniczący związków zawo-
dowych celników – 16 listopada 2016 r. zajmowaliśmy 
się ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. To 
jest ta nieszczęsna ustawa, która wygasiła na skutek 

powiedzieć, że strona pracodawców i strona pracow-
ników nie doszły do porozumienia. Nasza propozycja 
jest ostateczną propozycją. My mieliśmy inną propo-
zycję – 2 tysiące 250 zł. To jest przykład tej zmiany.

Jeżeli chodzi o opiniowanie regulacji dotyczącej 
państwowej sfery budżetowej, a więc o średnioroczne 
wskaźniki wzrostu w sferze budżetowej, to propo-
zycja, która była złożona na wstępnym etapie prac 
nad budżetem, była zupełnie odmienną propozycją 
niż ta, którą przyjęliśmy. Pierwotna propozycja do-
tyczyła wzrostu środków przeznaczonych na wy-
nagrodzenia zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym 
2,3%. Ostatecznie przyjęty i uwzględniony w ustawie 
budżetowej mechanizm podwyższania wynagrodzeń 
w sferze budżetowej jest mechanizmem złożonym, ale 
też znacznie bardziej podwyższającym wynagrodze-
nia po ośmioletnim okresie mrożenia wynagrodzeń. 
Powtarzam: po ośmioletnim okresie mrożenia. Strona 
związkowa chciała, żeby rząd podniósł wynagro-
dzenia o 12%. Na tyle wyliczono straty we wzroście 
wynagrodzeń w latach, w których poprzednia ekipa 
rządząca w ogóle nie podnosiła, nie waloryzowała 
wynagrodzeń w sferze budżetowej, co doprowadzi-
ło do rozregulowania mechanizmu wynagradzania 
pracowników. I trzeba było poszukać mechanizmów 
uwzględniających tych, którzy są, że tak powiem, za-
trudnieni na mnożnikach, pracowników niemnożni-
kowych i pracowników instytucji, o sytuacji których 
Wysoki Senat pewnie doskonale wie, bo są interpela-
cje w sprawie wysokości wynagrodzeń w sanepidzie 
czy inspekcjach weterynaryjnych. Mogłabym wymie-
nić pewnie 15 czy 20 instytucji, które borykały się 
z odpływem kardy przez wiele, wiele lat. I to wymaga 
uporządkowania. To jest robione.

W pierwszym roku naszych rządów wynagrodze-
nia w sferze budżetowej wzrosły, w drugim też wzro-
sły. Wzrosły nie w wyniku procentowego wzrostu 
algorytmu, tego mnożnika, tylko większych wydat-
ków na koszty osobowe. Tym razem jest to zupełnie 
odmienny mechanizm od tego, co zostało zapropono-
wane. Było też tak, że w 2017 r. rząd zaproponował 
większe minimalne wynagrodzenie, niż proponowały 
związki zawodowe. Już nie mówię o reprezentatyw-
nych organizacjach pracodawców. To w historii usta-
lania minimalnego wynagrodzenia nigdy wcześniej 
się nie zdarzyło.

Mogłabym mówić, że takich projektów jest wię-
cej. Z jednej strony mamy organizacje pracodawców, 
a z drugiej – organizacje związkowe. Ich interesy 
w pierwszej chwili wydają się całkowicie rozbieżne. 
My szukamy konsensusu. Mamy dzisiaj rynek pra-
cownika i jeżeli nie damy dobrej propozycji wyna-
grodzeń, to tego pracownika po prostu nie będziemy 
mieli.
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(senator G. Sztark) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Proszę państwa, naszymi partnerami są bardzo 

świadomi partnerzy i, tak jak mówiłam na początku, 
bardzo doświadczeni. Oni nie popełniliby takiego błę-
du, żeby łamiąc wzajemność relacji w Radzie Dialogu 
Społecznego, szukać jakichś partykularnych korzyści 
dla swoich organizacji. Ja bywałam na spotkaniach 
u pani Henryki Bochniarz, spotykałam się z prezy-
dentem Malinowskim, do pana przewodniczącego 
Guza wysłałam pana wiceministra Zielenieckiego, bo 
akurat sama nie mogłam być, bywałam na posiedze-
niu Komisji Krajowej „Solidarności”. Nigdzie zasady 
określone w ustawie o dialogu nie zostały złamane. 
Żadne porozumienie, które wskazywałoby na to, że 
którykolwiek z partnerów jest uprzywilejowany, nie 
miało miejsca. 

Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, Panie 
Senatorze, że my 3 lata szefujemy Radzie Dialogu 
Społecznego, bo to jest zupełnie nowe rozwiązanie. 
Muszę powiedzieć, że to chyba jest największa siła tej 
rady, tj. ta rotacyjność przewodniczących. Ta rotacyj-
ność jest chyba najcenniejszym dorobkiem, bo okres 
roku jest bardzo krótkim okresem do oceny. Zawsze 
mamy poprzednika, który był bardzo dobry, a ten 
poprzedni może jeszcze lepszy. A więc zawsze stara-
my się co najmniej dotrzymać kroku poprzednikowi, 
a to jest mało… Każdy chce po prostu wykazać, że 
potrafi ten dialog prowadzić. A równocześnie każdy 
z szefów staje w niezwykle trudnej sytuacji, proszę 
państwa, bo jako szef związku zawodowego może 
chcieć konfliktu, ten konflikt z różnych powodów 
może być dla niego opłacalny, ale kiedy zostaje sze-
fem Rady Dialogu Społecznego, to musi się wyka-
zać umiejętnościami budowania dialogu społecznego 
nawet z tymi, którzy jeszcze niedawno może i byli 
jego konkurencją czy związkową, czy partyjną, czy 
polityczną. A więc siła ich oddziaływania, czy związ-
kowego, czy pracodawców, czy mojego, rządowego, 
jest potem zupełnie inna. 

Na pewno były inicjatywy, które spowodowały, 
że ta współpraca z „Solidarnością” była bliższa. Pan 
prezydent składał projekt ustawy o przywróceniu 
wieku emerytalnego i było to rzeczywiście poparte 
i wcześniejszymi staraniami, i referendum, i zaanga-
żowaniem związku zawodowego „Solidarność”, ale tu 
też byli inni partnerzy, inni partnerzy związkowi też 
popierali przywrócenie wieku emerytalnego. A więc 
myślę, że ta równowaga jest wartością, którą staram 
się zachować. I myślę, że partnerzy społeczni – bo 

ustawy wprowadzającej bez możliwości odwołania 
się do sądu w odniesieniu do wszystkich pracow-
ników, kobiet w ciąży, związkowców itd., wszyst-
kich… Zwróciliśmy się do pana premiera z prośbą, 
żeby postawić sprawę na posiedzeniu Rady Dialogu 
Społecznego, bo uważamy, że ta sprawa dotknęła du-
żej rzeszy pracowników, ogólnie pracowników służb 
skarbowych. Czy jako Rada Dialogu Społecznego 
mieliście państwo w swojej agendzie tę sprawę i czy 
państwo się tym zajmowaliście? Jeżeli nie, to apelo-
wałabym o to, żeby się może tym zająć, bo sprawy 
zaszły już bardzo daleko. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To może poproszę panią minister…
(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 

Elżbieta Rafalska: Pani Senator…)
…o odpowiedź na 2 pytania łącznie.

Przewodnicząca 
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:

Pani Senator, wielokrotnie kwestia pracowników 
i Krajowej Administracji Skarbowej była podnoszo-
na na posiedzeniach zespołu i była rozpatrywana 
z udziałem przedstaswicieli pana ministra, wicemi-
nistra Banasia i wszystkich kompetentnych przedsta-
wicieli Ministerstwa Finansów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Jeszcze pytanie pana senatora Napieralskiego.

Senator Grzegorz Napieralski:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, moje pytanie jest następujące. 

Otóż, kiedy obserwuję to, co dzieje się, jeżeli chodzi 
o dialog społeczny, po przejęciu przez pani partię 
czy koalicję Zjednoczonej Prawicy władzy, to mam 
wrażenie graniczące z pewnością, że preferowany 
jest tak naprawdę jeden partner tego dialogu, to jest 
pan przewodniczący Duda i związek „Solidarność”. 
Kiedy zawezwie państwa – używam słowa „zawe-
zwie”, bo on najczęściej wzywa rząd – to stawiacie się 
na jego wezwanie. Inni partnerzy takiego przywileju 
nie mają. Jak pani to skomentuje, jak pani odpowie 
na stwierdzenie, że jeden ze związków zawodowych 
jest preferowany w tym dialogu, a reszta związków, 
central związkowych nie?
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(przewodnicząca E. Rafalska) pory borykały się one z problemem finansowania tego 
zadania. Sytuacja jest związana też z innym umo-
cowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, 
bo teraz one nie są w administracji rządowej, tak 
jak to było w poprzednim rozwiązaniu ustawowym, 
gdy były u wojewodów, tylko teraz są u marszałków 
– co jest też wzmocnieniem strony samorządowej. 
Ale niezależnie od tego, gdzie to jest realizowane, 
zasada rotacyjności tam też obowiązuje. Tu powiem 
państwu, że czasami jechałam na posiedzenie takiej 
rady dialogu społecznego z pewnymi obawami o to, 
czy to przypadkiem nie będą ciała, których aktyw-
ność będzie też polityczna, o charakterze bardziej 
politycznym – bo można mieć takie obawy – ale oka-
zało się, że to nie miało miejsca. Problemy regionalne 
zbliżają strony i jeżeli nawet był między nimi spór, 
to osią tego sporu nie bywała polityka – przy czym 
mówię tu o tych posiedzeniach, na których ja byłam. 
Wiele rad dialogu społecznego odnosi się nie tylko do 
kwestii regionalnych, do opiniowania strategii rozwo-
ju własnego województwa, do problemów własnego 
regionu, do informacji dotyczących regionu, ale też 
do rozwiązań ustawowych.

Kwestia wspólnych stanowisk. Dialog jest prowa-
dzony nawet wtedy, gdy nie ma wspólnych uzgod-
nień, chociażby w takich kwestiach jak te, o których 
powiedziałam. Ale równie dobrze mogłabym trochę 
odwrócić to pytanie, które kieruje pan do mnie jako 
do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, a nie 
jako ministra, i mogłabym zapytać dziś partnerów 
społecznych, dlaczego tak mało jest tego porozu-
mienia, dlaczego nie mogliśmy się porozumieć np. 
w sprawach wynagrodzeń w sferze budżetowej, mi-
nimalnego wynagrodzenia i w innych kwestiach. Bo 
nie jest dialogiem i osiągnięciem konsensusu to, jeżeli 
mówimy… Ten dialog trójstronny wymaga zgody nie 
tylko jednej czy dwóch stron, ale trzech. I jeżeli nie 
będzie woli szukania porozumienia – i to czasami nie 
tylko przez rozwiązanie merytoryczne – a za to będzie 
nieumiejętność prowadzenia mediacji, niechęć czy 
wrogość, to po prostu tego rozwiązania nie będzie. 
Ale to nie zależy wyłącznie od strony rządowej. Jeżeli 
ma być opiniowanie i ma być wspólne stanowisko 
partnerów społecznych, ale partnerzy społeczni tego 
stanowiska nie wypracowali – a partnerzy społecz-
ni to strona pracodawców i strony związkowe – to 
odpowiedzialności za to nie ponosi strona rządowa, 
która jest trzecią stroną tego porozumienia. Jednak 
oczywiście naszym dążeniem jest to, żeby do tych 
porozumień dochodziło.

Ale zdarzały się też sytuacje, gdy uchwała i prace, 
tak jak te nad założeniami ustawy o zamówieniach 
publicznych… Nigdy wcześniej nie byłam świadkiem 
tak zgodnego uchwalenia i modelowej współpracy 
między wiceministrem Haładyjem – dobrze pamię-
tam? – a partnerami społecznymi. To pokazuje, że 

mówimy o stronie reprezentatywnych związków za-
wodowych – wiedzą, że ta granica nigdzie nie została 
przekroczona.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Pani Minister, pani mówiła o dialogu przed rokiem 

2015, że on był niemożliwy. Ja dokładnie pamiętam, 
jakie były działania związków zawodowych w tym 
czasie, jakie warunki stawiały związki zawodowe, 
strona pracownicza. Przez 8 lat byłem przewodni-
czącym wojewódzkiej komisji dialogu społecznego 
i wiem, że potrafiliśmy rozwiązywać wszystkie spra-
wy. Nowa ustawa, o której pani mówi, ta z 2015 r., 
ma rzeczywiście dwa plusy. Jest to wzmocnienie 
finansowe WRDS, z tym się zgadzam, i ta rotacja, 
o której pani przed chwilą mówiła. To jest istotne. 
Ale jakie są efekty tej nowej zmiany? To dla mnie 
jest najważniejsze. Przed chwilą była mowa m.in. 
o sprawie PLL LOT. Pani Minister, kontakt w takiej 
patowej sytuacji, jaka jest w tej chwili, to za mało, 
potrzebne są natychmiastowe działania. Jeżeli pan 
premier ich nie podejmuje, to komisja dialogu spo-
łecznego powinna sama, z własnej inicjatywy, podjąć 
tutaj działania, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Jakie 
są zagrożenia, wiemy, wiemy, w jakiej sytuacji jest 
PLL LOT, on się chwali itd., ale wiemy, jak to z dru-
giej strony wygląda i dlaczego. Tutaj są potrzebne 
natychmiastowe działania. I apeluję do pani o to, żeby 
takie działania podjąć.

A moje pytanie dotyczy tego, że… Oczywiście 
mamy w tej informacji taki zapis, że Rada Dialogu 
Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego 
dialogu, że stanowi forum współpracy i dialogu, i ko-
misji trójstronnej itd. Mamy jednak taką informację, 
że uzgodnienia trójstronne niestety należą do rzadko-
ści. W 2017 r. było przyjętych zaledwie pięć. Pytanie 
moje brzmi: dlaczego w takim razie jest tak mało 
przyjętych takich uzgodnień, bo tylko pięć, na wiele, 
wiele, chyba kilkadziesiąt, które były podejmowane? 
Dlaczego tak mało, skoro jest tak dobrze? Dziękuję.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Odniosę się do WRDS. WRDS w nowej formule 

moim zdaniem działają sprawnie. Po poprawieniu ich 
sytuacji finansowej działają znacznie lepiej, bo do tej 
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(przewodnicząca E. Rafalska) To jest uzupełnienie tego pytania. Jeżeli chodzi 
o Krajową Administrację Skarbową i tę korespon-
dencję, która jest do nas adresowana, to powiem, że 
ona automatycznie, natychmiast jest kierowana do 
zespołów merytorycznych, które w naprawdę kompe-
tentnych składach roboczo analizują sprawę i potem 
przedstawiają ją na posiedzeniu prezydium albo, jeżeli 
chodzi o kwestie ostateczne, na posiedzeniu Rady 
Dialogu Społecznego. Jeżeli ta odpowiedź… Ja pa-
miętam, że był… Tak jak powiedziałam, nie wiem, jak 
to wygląda co do rolnictwa, tego nie pamiętam, ponie-
waż to zespoły nad tym pracują. Ja nie biorę udziału 
w pracach tych zespołów, informacje przedstawiane 
są przez przewodniczących poszczególnych zespołów. 
Mogę przygotować panu senatorowi taką informację 
pisemnie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę 
powiedzieć, że nie ma, a przynajmniej nie powinno 
być, takich sytuacji, że jeśli chodzi o wnioski, które 
są adresowane do mnie jako do przewodniczącej rady 
dialogu czy wprost do Rady Dialogu Społecznego, nie 
jest nadawany bieg sprawie. To się nie może u mnie 
zdarzyć. Przygotuję odpowiedź pisemną, bardziej 
satysfakcjonującą pana senatora.

Proszę państwa, zagadnień, które są międzyresor-
towe, dotyczą wszystkich resortów, jest tak dużo, że 
trudno jest udzielić szczegółowej odpowiedzi np. co 
do spraw leżących w zakresie kompetencji ministra 
rolnictwa, ministra finansów czy jeszcze innego mini-
stra. Jest tak tym bardziej, że, tak jak powiedziałam, 
pracuje nad tym zespół merytoryczny, biorą w tym 
udział wiceministrowie i dyrektorzy departamentów, 
prace są absolutnie robocze. A zwykle jest tak, że 
szefami zespołów są przedstawiciele strony społecz-
nej, i jak są niezadowoleni, to potrafią tak drążyć ten 
temat, że potrafią zamęczyć, żeby osiągnąć albo wy-
magany poziom informacji, albo załatwiania sprawy.

Przygotuję odpowiedź na piśmie.
(Senator Jerzy Wcisła: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Tak, proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Pani Minister, jak rozumiem, jest możliwe, że to 
pismo, które wysłaliśmy do pana premiera, nie dotarło 
do pani. To ja się postaram, aby… Prześlę pani to 
pismo do wiadomości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.
Teraz pan senator Rulewski. Proszę bardzo. Pan 

jako następny zapisał się do zadania pytania.

ta współpraca jest możliwa. I ona ma miejsce, ale to 
zależy od wszystkich stron. I to jest też efekt, które-
go my nie widzimy, bo bardzo często nasze oceny 
są ocenami wynikającymi z obecności w mediach, 
z konfliktów, które są nagłośnione, a tam, gdzie 
jakieś stanowisko jest wypracowywane dosłownie 
w poczcie czoła i w wielogodzinnych dyskusjach, 
to widzimy tylko urobek, efekt końcowy, na który 
przecież też składa się ta praca.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Minister, ja chciałbym nawiązać do pytania, 

które zadała pani senator Grażyna Anna Sztark, bo 
pani odpowiedź jest niepełna albo nie była odpowie-
dzią na to pytanie.

Senacki Zespół Monitorowania Praworządności 
w marcu zajmował się tematem wygaszania stosunków 
pracy. W głównej mierze dotyczyło to celników, ale 
nie tylko, bo także m.in. agencji rolnych. Zwróciliśmy 
się do pana premiera z prośbą o to, by zajęła się tym 
tematem Rada Dialogu Społecznego. Otrzymaliśmy 
jedną odpowiedź, tj. taką, że pan minister zbiera in-
formacje… pan premier zbiera informacje z trzech mi-
nisterstw o skali tego zjawiska. I koniec. Od kwietnia 
czekamy na odpowiedź. Rozumiem, że skoro Senacki 
Zespół Monitorowania Praworządności nie otrzy-
mał tej informacji, to oznacza to, że Rada Dialogu 
Społecznego nie zajmowała się tym tematem. A skoro 
się nie zajmowała, to chciałbym wiedzieć, czy pani wie 
o tym naszym wniosku, wniosku Senackiego Zespołu 
Monitorowania Praworządności. Czy jest on proce-
dowany? Czy jest przewidywane posiedzenie Rady 
Dialogu Społecznego poświęcone temu tematowi?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Panie Senatorze, pani senator pytała mnie 

o Krajową Administrację Skarbową.
(Senator Jerzy Wcisła: To także dotyczy Krajowej 

Administracji Skarbowej. Ale również Ministerstwa 
Rolnictwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji…)
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Jeżeli zaś popatrzymy na to, czy mamy tu do czy-
nienia ze zduszeniem wynagrodzeń i czy jest tak, że 
pracownicy cudzoziemscy są dzisiaj gorzej, słabiej 
wynagradzani, no to zobaczymy, że to się bardzo 
mocno zmieniło w stosunku do tego, co było w 2016 
czy w 2017 r. Dzisiaj już wiemy, że następuje prze-
pływ tych pracowników i że ich już polskie zarobki, 
nawet na tym samym poziomie, jaki mają pracownicy 
polscy, nie satysfakcjonują. Tak więc oni wybierają 
kierunki lepiej płatne, jadą do Niemiec czy jeszcze 
dalej. Ale oczywiście te problemy były podnoszo-
ne w zespole, w radzie dialogu zarówno w 2017, jak 
i 2018 r., również w ministerstwie. Prace nad ustawą 
o rynku pracy też uwzględniają te kwestie. To jest po-
ważny problem. Ostatnie dane, które pokazują skalę 
składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, do FUS, świadczą o tym, że liczba ta 
przekracza chyba… No, jest już sporo ponad 500 ty-
sięcy osób, które są zatrudnione. Wiemy, że dzisiaj 
pracodawcy ubolewają nad tym, że pracownicy, któ-
rzy są wyszkoleni – mówimy tu o pracownikach np. 
z Ukrainy albo z Białorusi – w których oni zainwe-
stowali, żeby dobrze ich przygotować do pracy, pra-
cują krótko i odchodzą, szukają innego zatrudnienia. 
Chcąc ich zatrzymać, pracodawcy dzisiaj nie dają im 
już jakiegoś krótkotrwałego zatrudnienia, tylko umo-
wy o pracę. Rzeczywiście, ta struktura zatrudnienia 
mocno się zmienia, ale dostrzegamy ten problem. 

Jestem też osobą, która chciałaby, żeby polscy pra-
cownicy po brexicie wracali do Polski i tu się realizo-
wali, a także żeby te wyjazdy – z powodów, o których 
tu mówimy, a więc dlatego że można tu lepiej zara-
biać, realizować się zawodowo – były ograniczane. 
I na pewno nie jestem zwolennikiem ograniczania 
wynagrodzeń, aczkolwiek musimy brać też pod uwa-
gę złożoność tej sytuacji. Ja pamiętam czasy, kiedy się 
chwaliliśmy… Ja tego nigdy nie robiłam, ale kiedyś 
chwaliliśmy się w Europie niskimi kosztami pracy, 
i to nie tymi kosztami pozaosobowymi, ale niskimi 
kosztami osobowymi. No, to było już zupełne niepo-
rozumienie, ale mam nadzieję, że to jest już historia, 
że to jest już częściowo za nami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie. Czy podczas ob-

rad Rady Dialogu Społecznego pojawiła się kwe-
stia, którą sygnalizowali mi nasi rodacy mieszkający 
w Stanach Zjednoczonych? A mianowicie chodzi 
o to, że jeżeli ktoś z naszych rodaków zdecyduje 
się w wieku emerytalnym powrócić na stałe do kra-

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
To jest zagadnienie, powiedziałbym, prawie że 

uniwersalne na całym świecie, chodzi o problem 
emigracji zarobkowej. W Polsce szczególnie jest 
to zjawisko, które chwalę, tzn. otwarcie Polski na 
emigrację zarobkową np. z Ukrainy. Ale padają 
takie zarzuty… Czy Rada Dialogu Społecznego 
zajmuje się tym – to jest problem nie na rok, a na 
lata – że emigracja służy duszeniu wzrostu wy-
nagrodzeń? W Polsce wynagrodzenia są niskie – 
wszyscy na całym świecie mówią, że niskie, ale 
w Polsce rzeczywiście wynagrodzenia są niskie 
– i padają zarzuty, że rada dialogu nic nie robi, 
żeby ta emigracja nie była czynnikiem obniżają-
cym świadczenia. Czy rada zajmuje się problemem 
konstrukcji rynku, jeśli chodzi o udział emigracji? 
Chodzi o rynek pracy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Rynku pracy.)

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Panie Senatorze, nie docenia pan partnerów spo-

łecznych, szczególnie strony związkowej, ale muszę 
uczciwie powiedzieć, że również strony pracodaw-
ców, którzy dzisiaj są w specyficznej sytuacji, bo 
mamy do czynienia z czymś, o czym związkowcy, 
czyli strona społeczna, mogli dotąd tylko marzyć. 
Mamy rynek pracownika i wreszcie, po wielu la-
tach, jest tak, że żaden z pracowników szukających 
zatrudnienia nie usłyszy: na pani czy pana miejsce 
mamy 10 chętnych. Czekaliśmy na to wiele lat. Ale ten 
rynek ma też określone problemy, związane chociaż-
by z tym, że nasze wynagrodzenia ciągle są odległe 
od wynagrodzeń na Zachodzie. Ciągle nie jesteśmy 
w stanie zatrzymać tej emigracji zarobkowej, chociaż 
wzrosty są na poziomie 7% i jak dodamy rok po roku 
tych parę procent, to już będzie to odczuwalne.

Jako minister odpowiedzialna za rynek pracy 
i za sytuację rodzin, sytuację pracowników, jestem 
gorącym zwolennikiem tego, żeby w Polsce rosło 
nie tylko minimalne wynagrodzenie, bo minimalne 
wynagrodzenie powinno trafiać do minimalnej liczby 
zatrudnionych. To powinno być krótkie doświadcze-
nie, na niedługi okres zatrudnienia, a praktyka jest 
taka, że czasami ludzie po 30 latach mają minimal-
ne wynagrodzenie, do którego jest jeszcze zaliczane 
stażowe. No, to już jest, proszę państwa, głęboka 
niesprawiedliwość.
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(senator J.M. Jackowski) Senator Piotr Florek:

Dziękuję.
Pani Minister, wrócę do mojego pytania. 

Stwierdziłem, powiedziałem takie zdanie, że kon-
takt w sprawie PLL LOT to jest za mało, że tam są 
potrzebne natychmiastowe działania, że sytuacja jest 
bardzo krytyczna w PLL LOT. Wiemy, jaka jest sy-
tuacja pilotów, że mają zapłacić 600–800 tysięcy. No 
to jest jasna sprawa, że ci piloci za chwilę znajdą się 
u innych przewoźników i LOT będzie miał kolosalne 
problemy. Ma przecież kłopot z flotą, z leasingiem itd. 
Wiele osób zwolniono. Tam za chwilę będzie sytuacja 
patowa. Od tygodnia trwają działania. A więc moje 
pytanie do pani było takie, czy pani jako przewod-
nicząca nie wyjdzie z inicjatywą, nie podejmie w tej 
chwili natychmiastowych działań, które są potrzeb-
ne, w sprawie zażegnania sytuacji, bo ona może być 
bardzo groźna, i też ze względów bezpieczeństwa, 
w najbliższych godzinach czy najbliższych dniach. 
Dlatego jeszcze raz ponawiam to pytanie. Dziękuję.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Ja daleka bym 

była od twierdzenia, że nasza wiedza jest wiedzą 
kompleksową, pełną, a nie jest wiedzą wyrywkową 
na podstawie tylko takich danych, które posiadamy 
z mediów. Tak więc trudno byłoby na podstawie tych 
informacji rozstrzygać. Wszystkie te interwencje, któ-
re mogłam podjąć, podejmuję. Pamiętajmy też o tym, 
że jest nadzór właścicielski, który sprawuje bezpo-
średnio nad spółką premier Mateusz Morawiecki. Nie 
możemy też zapomnieć, proszę państwa, że LOT od 
2016 r. odnotowuje zysk, a zarząd LOT musi ukrócić 
wiele patologii, które narosły w firmie przez te lata; 
że to, co jest źródłem też tego konfliktu, czyli zmiana 
regulacji płacowych, to jest zaszłość z 2013 r. Tak 
więc to nie są wszystko problemy, które się pojawi-
ły za czasów tej nowej prezesury, po zmianie. Na 
pewno panu premierowi zależy na tym, żeby spółka 
Skarbu Państwa funkcjonowała dobrze. Nie możemy 
też, pamiętając o tym, jakie straty przynosi aktualnie 
strajk, zapominać o tym, że spółka, która mogła zo-
stać wcześniej… której funkcjonowanie – może tak 
powiem – było poważnie zagrożone, staje na własne 
nogi. Przecież niewiele brakowało, żeby LOT też zo-
stał sprzedany. Tak więc dzisiaj trzeba bardzo umie-
jętnie tu postępować. Myślę, że dopóki jest szansa, 
że 2 strony się porozumieją, to trzeba na to pozwolić. 

Ja mam też takie… tak jak państwu wcześniej po-
wiedziałam, występowałam do głównego inspektora 
pracy, on przeprowadził kontrolę, jesteśmy pod sta-
łym nadzorem. Jestem też z całą pewnością zwolenni-

ju, to w wyniku niekorzystnych przepisów i nie-
ratyfikowania przez stronę amerykańską umowy 
bodajże z 2009 r. – już nie pamiętam w tej chwili 
dokładnie – o unikaniu podwójnego opodatkowania 
oraz całego szeregu innych uwarunkowań, których 
krótki czas na pytania nie pozwala rozwinąć… Ale 
czy ten problem był poruszany? Ponieważ w od-
czuciu naszych rodaków ich powrót do kraju i za-
chęty ze strony rządu, a rzeczywiście wielu z nich 
chciałoby wrócić na jesień życia do Polski i tutaj 
spędzić resztę swojego życia, po osiągnięciu wieku 
emerytalnego… No, okazuje się, że finansowo są 
podwójnie opodatkowani, co w znacznym stopniu 
zmniejsza ich świadczenie emerytalne. Czy ten pro-
blem pojawił się podczas obrad rady? I czy Wysoka 
Rada rozważała tę kwestię? A jeżeli tak, to z jakim 
skutkiem? Ten postulat był zgłaszany na wszyst-
kich moich spotkaniach z rodakami, a miałem je 
w wielu miastach amerykańskich, i bez względu na 
to, w jakim mieście, Polacy traktowali to jako naj-
ważniejszy problem, jeżeli chodzi o relacje między 
nimi a Rzecząpospolitą Polską. Dziękuję.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Elżbieta Rafalska:
Z całą pewnością, Panie Senatorze, kwestia po-

dwójnego opodatkowania związana ze świadczeniami 
emerytalnymi polskich obywateli zamieszkujących 
w Stanach Zjednoczonych nie była punktem odręb-
nego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego czy na-
wet prezydium. Nie przypominam sobie, a prawie na 
wszystkich albo na wszystkich posiedzeniach byłam. 
Też nie mam informacji, żeby zespół zajmował się 
takim zagadnieniem, chociaż przez 3 lata nie dekre-
towałam problemów, robiłam to w ostatnim roku. Ale 
raczej nie. Problem znany jest w ministerstwie i tam 
tym problemem się zajmowaliśmy.

Kwestia jest też związana z tym, że nie jest to 
jakieś szczególne rozwiązanie, które jest wyjątko-
wym rozwiązaniem między Stanami Zjednoczonymi 
a Polską, tylko jest regulacją odnoszącą się do wszyst-
kich krajów, z którymi są zawarte tego typu umowy. 
I tu Stany Zjednoczone nie stosują żadnych wyjątko-
wych regulacji. Ten zakład znany jest w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych.

U nas wielokrotnie mieliśmy w tej sprawie interpe-
lacje poselskie i interwencje senatorów, ale w Radzie 
Dialogu Społecznego nie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.
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(przewodnicząca E. Rafalska) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 
Goście! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam swoje spojrzenie na kwestię dialogu spo-
łecznego w Polsce w ogóle. Symbolem tego dialogu 
są liczne demonstracje, pikiety, policja na ulicach, ba-
rierki wokół parlamentu. Niemożność wprowadzania 
na posiedzenia komisji partnerów społecznych to jest 
coś, co jest bardzo wymowne. I chociaż Rada Dialogu 
Społecznego, jak słyszymy od pani minister, ma się 
dobrze, to z całą pewnością tak skonfliktowanego 
społeczeństwa jak teraz nie mieliśmy jeszcze nigdy.

(Senator Alicja Zając: Kto do tego doprowadził?)
To jest symbolem tego, że dialog społeczny jest 

chyba najbardziej pożądanym dobrem w Polsce dzi-
siaj, teraz. I jeśli celem funkcjonowania Rady Dialogu 
Społecznego po przerwie wywołanej odejściem od 
stołu partnerów społecznych miała być niwelacja tych 
podziałów społecznych, jeśli miało nim być przywró-
cenie poczucia sprawstwa bardzo wielu obywatelom 
i grupom, ich organizacjom, jeśli celem nowej Rady 
Dialogu Społecznego miało być poczucie sprawstwa 
w zakresie stanowienia prawa w Polsce, które dotyczy 
wszystkich nas, to trzeba powiedzieć, że te generalne 
założenia są bardzo dalekie od realizacji. Formalnie 
rzeczywiście rada funkcjonuje, zbiera się, ale przecież 
my tutaj, w parlamencie, w Senacie, wiemy, jaka jest 
jakość stanowionego prawa, wiemy, ile razy można 
było rzeczywiście spokojnie debatować z partnerami 
społecznymi, a ile razy nie wolno było, nie można 
było nawet wejść na posiedzenia komisji.

(Głos z sali: Można było.)
I dlatego kiedy pani Henryka Bochniarz tutaj była, 

mówiłem, że kluczowe jest przywrócenie sytuacji, 
w której będziemy mieli zaufanie do praworządności, 
do wymiaru sprawiedliwości, do instytucji demokra-
tycznych, kiedy będzie można w normalny sposób 
pracować w parlamencie, nie po nocach, nie w kil-
kanaście godzin. I wtedy pani Henryka Bochniarz 
powiedziała mi, już na stronie, po swojej wypo-
wiedzi, że złoży taki wniosek, ażeby Rada Dialogu 
Społecznego kwestią ustaw dotyczących wymiaru 
sprawiedliwości się zajęła. W trakcie obrad komisji 
usłyszałem, że taki wniosek rzeczywiście wpłynął 
i niestety został odrzucony, ponieważ tak jest skon-
struowany mechanizm pracy rady, że żeby ona zajęła 
stanowisko, to musi to być stanowisko wspólne.

(Senator Alicja Zając: I słusznie.)
Jak nie ma zgody, to nie ma stanowiska.
Miałem okazję 7 czerwca być na posiedzeniu ze-

społu budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Rady Dialogu Społecznego, żeby wspólnie z panią 
poseł przedstawiać projekt ustawy, który zrodził się 
tutaj, w Senacie, ustawy o pomocy osobom niesa-
modzielnym. Nie chcę mówić o ustawie, która nawet 

kiem tego, żeby zarówno w spółkach Skarbu Państwa, 
jak i w ministerstwach były te bardziej cywilizowane 
formy zatrudnienia. Tylko że mówimy o spółkach. 
Proszę państwa, kto powinien się uderzyć w piersi, 
ten powinien się uderzyć i powiedzieć, po kim mamy 
spadek w postaci takiego zatrudnienia śmieciowego, 
kto to sankcjonował, kto brał pod uwagę wszystkie 
kalkulacje ekonomiczne, które uwzględniały ten cha-
rakter zatrudnienia. I te narosłe patologie czy nie-
prawidłowości i w zakresie zatrudnienia, i w zakre-
sie stosunków pracy, i inne, wymagają delikatności 
zmian, ale wymagają też, proszę państwa, czasu. 

Dzisiaj nie mówimy o zagrożeniu istnienia tej spółki, 
naszego przewoźnika, tylko o unormowaniu pewnego 
sporu. Ja nie czuję się tu w tej chwili kompetentna, żeby 
na podstawie wspomnianych informacji rozstrzygać 
ewidentnie, kto ma rację, skoro jeszcze nie wypowie-
dział się definitywnie w tej sprawie sąd. Sąd okręgo-
wy powiedział, że strajk jest nielegalny. Oczywiście 
są kwestie, o których wprost rozmawiałam z prezesem 
LOT, dotyczące tych obszarów bardziej miękkich. Ale 
czy ktoś z nas, proszę państwa, jest w stanie, czuje się 
na siłach rozstrzygnąć i wejść w rolę sędziego, który 
powie, że ten ma rację, a ten nie ma racji, że nikt nie 
ponosi ani odrobiny winy? No, jak rozumiem, aspekt 
prawny tej kwestii jest zupełnie podstawowy. I jeżeli 
będą naruszenia prawa… No, nie ma nic prostszego niż 
udowodnienie tego aspektu naruszenia prawa.

Dyskusja z załogą, merytoryczna dyskusja, wy-
maga kompetencji i znajomości zagadnień, które są 
związane z tą spółką. Jeżeli będzie taki moment, że 
będą… Bo słyszałam o takich deklaracjach, że są 
gotowi mediatorzy. Być może będzie taki moment, 
w którym z tych mediatorów trzeba będzie skorzy-
stać. Ale, no, nie ma nic gorszego niż eskalowanie 
konfliktu i próba oceny tego wszystkiego w katego-
riach działania politycznego. Bo to do niczego nie pro-
wadzi. Do niczego to nie prowadzi, proszę państwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 

Elżbieta Rafalska: Dziękuję.)
Informuję, że przewodnicząca Rady Dialogu 

Społecznego, pani minister Elżbieta Rafalska, zo-
bowiązała się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytanie zadane przez pana senatora Wcisłę.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Augustyn.
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(senator M. Augustyn) woduje, że te ustawy są złe, wracają do nas, wiecie 
to państwo. Po miesiącu, po dwóch, po kwartale, 
najpóźniej po roku zmieniamy coś, co od początku 
było złe. Złe dlatego, że nie słuchano ani w tej sali, 
ani na posiedzeniach komisji… Nawet nie było szans, 
żeby wysłuchać strony społecznej, bo Rada Dialogu 
Społecznego nie miała możliwości się tym zająć, bo 
zajęcie się jakąś sprawą wymaga konsensusu.

Dlatego, proszę państwa, cieszy to, że jeszcze jest 
stół, do którego partnerzy zasiadają, bo był moment, 
że i tego nie było. Była determinacja rządzących – wie-
rzę, że i teraz jest – do tego, żeby tej nici nie zrywać. 
Dlatego rząd Platformy i PSL przedstawił nowelizację 
ustawy, uzgodnionej z partnerami, właśnie o Radzie 
Dialogu Społecznego. To jest nasz projekt. Dobrze, 
że jest chwalony, dobrze, że to jakoś funkcjonuje, ale 
oprócz instytucjonalnego dialogu w Radzie Dialogu 
Społecznego potrzebne jest stworzenie mechanizmów 
dochodzenia do porozumienia, stworzenie mecha-
nizmów uniemożliwiających omijanie tego dialogu.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

I dlatego, Pani Minister, uważam, że potencjału, 
który tkwi w tej ustawie nawet w dziesiątej części 
jeszcze nie udało się uruchomić, wykorzystać. A cho-
dzi o to, żebyśmy byli pewni, że do sytuacji, która 
była dramatyczna, o której pani wspominała i którą 
wszyscyśmy odbierali tak, że zerwano ostatecznie 
dialog, nie dochodziło.

Te strajki, które są, które nawet teraz trwają, nie 
muszą być, ale mogą być sygnałem, że skoro nie ma 
skutecznego dialogu instytucjonalnego, to będzie 
konfrontacja. Tak jak to się stało w polityce, tak 
może się stać w przyszłości w życiu społecznym. 
Rada Dialogu Społecznego miała temu zapobiegać. 
Obawiam się, że tak nie jest. (Oklaski)

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wypowiadam się jako obserwator pewnego pro-

cesu ustrojowego, który zapoczątkowano w Polsce 
po 1989 r., a zwłaszcza w 1992 r., kiedy to w pakcie 
o przedsiębiorstwie przewidziano i wprowadzono 
Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Rzeczywiście jest tak, że ta komisja, która funk-
cjonowała przez wiele lat w znacznie trudniejszych 
warunkach, bo w trakcie gwałtownych, szerokich 
i głębokich – jakkolwiek by to określać – przemian, 
nie tylko reform, ale i całkowitych zmian ustrojowych, 
zdała swój egzamin. I słusznie się stało, że w 2015 r., 

nie została skierowana do komisji i która wróci do 
nas, być może, w przyszłości. Ale miałem okazję 
zobaczyć, jaki jest mechanizm, stąd było pytanie do 
pani minister, która, jak widzę, bardzo uważnie mnie 
słucha, za co dziękuję.

Pytałem o to, ile razy rząd zmienił stanowisko.
(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 

Elżbieta Rafalska: Wiele.)
Otóż usłyszałem odpowiedź, że wiele, tzn. wię-

cej niż dwa, zgodnie z definicją słownikową, i to 
mniej więcej się zgadza. Jednak prawda jest taka, że 
to wielkie ciało, ważne ciało podjęło, według tego 
sprawozdania, naprawdę nikłą liczbę uchwał. Zajęło 
się bardzo niewieloma projektami. I rzeczywiście na 
tym posiedzeniu, na którym ja byłem, była pani wi-
ceminister i pani wiceminister powiedziała tak: my 
mamy negatywne stanowisko. Padło pytanie: a czy 
ma pani upoważnienie, żeby je zmienić? I odpowiedź: 
nie, nie mam takiego upoważnienia. To o czym mamy 
dyskutować? – pytał przewodniczący tego zespołu. 
O czym my mamy dyskutować? Kiedy tę sytuację 
przedstawiłem na posiedzeniu komisji, przedstawi-
ciel „Solidarności” potwierdził, że tak to wygląda, 
że w większości przypadków nie ma o czym mówić. 
Możemy sobie podialogować, czyli pogadać, a ma 
być tak, jak rząd chce, jakie stanowisko przyjął. Bo 
ci, którzy przychodzą, nie mają żadnego mandatu 
do żadnego dialogu. Taka jest rzeczywistość pracy 
w radzie.

Oczywiście są szczególne ustawy – i o tym pani 
minister mówiła – kiedy rzeczywiście ten dialog jest 
możliwy. Chodzi o ustawę budżetową, o najniższe 
wynagrodzenie itd. W tym przypadku faktycznie są 
mechanizmy wypracowywania konsensusu. A jak 
go nie ma, no to jest określone postępowanie. Jednak 
w ogromnej liczbie przypadków wygląda to tak, że 
dialog jest absolutnie pozorny. To jest miejsce przed-
stawiania stanowisk, a nie dialogu, bo dialog powinien 
prowadzić do porozumienia – to jest celem dialogu.

Proszę państwa, i kwestia, która powinna bul-
wersować… Mianowicie tutaj i w Sejmie do perfek-
cji opanowała ekipa rządząca możliwość omijania 
dialogu, nawet uzyskiwania stanowiska. To oczywi-
ście zgłaszanie poselskich projektów ustaw, rzadziej 
senackich. One stanowiły ponad 40% wszystkich 
uchwalonych w 2017 r. ustaw. Ale oczywiście nie 
były, bo w wielu wypadkach nie mogły być, przed-
miotem obrad Rady Dialogu Społecznego, a mimo 
to 125 takich ustaw zostało skierowanych do rady. 
A wiecie państwo, ile w ogóle trafiło pod obrady? 2 
na 34, wszystkie, rządowe i poselskie, które zostały 
przyjęte. To 6%. Tak to wygląda, takie są statystyki 
zawarte tutaj, w tym dokumencie. Tak więc tempo 
uchwalania ustaw, często niesłychanie ważnych, po-
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(senator J. Rulewski) kim opiniom, które mówią, że tym bardziej związki 
zawodowe…

Drugą wadą tego dialogu było, Pani Minister, to, 
że rząd, jeśli nawet te swoje projekty, które stanowią 
mniejszość, znaczną mniejszość, wysyła do związ-
ków zawodowych, to w biegu zmienia zasadniczą 
treść ustaw, a to już nie podlega negocjacjom. Tak się 
stało… O, dziękuję, że tym razem, Pani Minister… 
My się znamy dobrze, chyba nawet jesteśmy kole-
żeństwem. I tak się stało m.in. z systemem emerytal-
nym – w ostatniej chwili zmieniono zapis dotyczący 
uznawania stażu czy też sobót i niedziel wolnych… 
Przepraszam, wolnych od handlu niedziel. I takich 
przypadków jest więcej, ale czas nie pozwala na ilu-
strowanie tego.

Pani Minister, przejdę teraz do takiej konstruk-
tywnej części mojego wystąpienia. Myślę, że w tym 
gronie – zwłaszcza pan marszałek Seweryński jest 
znawcą, wielkim znawcą prawa pracy – możemy… 
Zarzut, który kieruję do pani minister, jest taki, że 
niedokładnie pani przekazała opinii publicznej, dla-
czego mimo wielu lat działania w tym zakresie nie są 
kontynuowane prace nad kodeksem pracy. I wszystko 
wskazuje na to, że nowy kodeks pracy w tej kadencji 
nie ujrzy światła dziennego. Dlaczego ja mówię o ko-
deksie pracy? Nie tylko dlatego, że to on tę zasadę 
dialogu kształtuje – oczywiście jest ustawa o radzie 
dialogu i ma ona swój wymiar, zupełnie inny – ale 
i dlatego, że miał on być regulatorem dialogu na 
poziomie zakładów, branż, czy nawet, powiedział-
bym, dziedzin. Taką dziedziną nieuregulowaną, poza 
układami, jest np. zatrudnianie pracowników sfery 
administracyjnej, administracji publicznej. To jest 
przeszło 2 miliony ludzi. I to wymyka się z dialo-
gu, ale nie tego na poziomie centralnym, który, jak 
tu pani wykazała, prawie udowodniła, rzeczywiście 
jest dynamiczny. Żeby ten dialog nie wychodził na 
ulicę, żeby nie odbywał się wyłącznie w gabinetach, 
musi odbywać się najpierw na poziomie zakładów, 
w miejscach pracy. I apeluję do rady dialogu, żeby 
tym zagadnieniem się zajęła, chociaż jest tu wspo-
mniane, że taka konferencja miała miejsce, tylko że 
nie było konkluzji. Otóż ten nowy kodeks, o którym 
wspomniałem, powinien to obejmować. Dlaczego 
układy… Nie tylko dlatego, że istnieje możliwość 
tego dialogu, ale i dlatego, że istnieje kontrola, ist-
nieje stabilność. Z chwilę będziemy mówili o PPK, 
Pracowniczych Planach Kapitałowych, które mają tę 
wadę, że nie są wsparte układami, działaniami, nie 
mają kontrolera społecznego. I to jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga. Uważam, że rząd jest zbyt ofensyw-
ny w tej radzie. Są państwa, w których dialog odbywa 
się między 2 partnerami: rządem a pracodawcami. 
Ja zauważam nadmierną agresję rządu, wkraczanie 
i dyktowanie rozstrzygnięć. To ma tę wadę, że oto 
rząd jako bardziej wiarygodna instytucja przejmuje 

w okresie regresu dialogu, o czym wspomniała pani 
minister, minister Kosiniak-Kamysz podjął inicjaty-
wę dynamizacji tej rady poprzez zwiększenie pary-
tetów partnerów społecznych, zwłaszcza związków 
zawodowych i pracodawców. I rzeczywiście jest 
tak – tu oddaję… – że po zmianie ekipy rządzącej 
przez pierwsze 2 lata inicjatywy przedstawiane przez 
rząd w zakresie społecznym były korzystną glebą 
dla pokoju społecznego w Polsce. To jest prawda. 
Tu trzeba oddać… że opcja obecnego rządu na rzecz 
polityki społecznej znajduje w moich oczach uznanie. 
Jednakże nie może znajdować uznania to, że rząd 
ten dialog niejako monopolizuje, przedstawia jako 
wyłącznie swoje osiągnięcie, a partnerzy są tylko 
dekoracją. Nie zawsze tak jest. Pani Minister, zga-
dzam się, nie zawsze – i nawet nie byłbym w sta-
nie podejrzewać pani o to. Nie zawsze, ale w wielu 
przełomowych zagadnieniach to jednak, zwłaszcza 
w ostatnim czasie, ze względu na, jak to się mówi, 
pośpiech czy inne czynniki, partnerzy… Oni o tym 
nawet piszą w tym, co pani przedstawiła, zwłaszcza 
„Solidarność”. Uważają, że są niedocenieni. No, może 
to jest choroba związkowa, że partnerzy społeczni 
w każdym kraju zawsze uważają, że są niedocenieni, 
ale prawdą jest, że pisze o tym właśnie „Solidarność”, 
która nie jest w stanie wydać pozytywnej opinii o tym 
sprawozdaniu. A to ma znaczenie.

Z całą pewnością jest tak – wykazał to występujący 
przede mną pan senator Augustyn, a ja to na co dzień 
przeżywam podczas obrad obu komisji, zwłaszcza 
komisji polityki społecznej, która najbardziej koncen-
truje się na zagadnieniach związanych z polityką spo-
łeczną – że w przypadku wielu projektów pojawia się 
uwaga, że to nie są projekty rządowe, lecz poselskie 
bądź, choć w mniejszej mierze, w znacznie mniejszej 
mierze, senatorskie, w związku z czym nie ma opinii 
do nich. No i oczywiście nawet nie ma przedstawi-
cieli… A nawet jeśli oni przyjeżdżają, to mówią tak: 
no, nie bardzo wiemy, do czego się ustosunkować, 
bo nie wiemy w ogóle, co jest przedmiotem obrad. 
Nie mówię już o tym, że nie ma tego chyba miesiąca 
na konsultacje. Ostatni przykład, Pani Minister, to 
fundusz solidarnościowy. Jakże piękna nazwa, jakże 
piękna sprawa. Były opinie związków zawodowych, 
za chwile one będą rozpatrywane. Przepraszam bar-
dzo, ale senatorowie zostali dzisiaj przez tu wielce 
szanowanego przeze mnie marszałka Karczewskiego 
powiadomieni, że za parę minut będzie praca nad 
tą ustawą, czytaj: rozstrzygnięcie. Czytajcie te moje 
słowa – możecie się obrazić – w czasie przeszłym. 
Czyli: ta ustawa już jest zatwierdzona, my mamy to 
tylko przyklepać. No skoro nie ma dialogu z najwyż-
szą Izbą, która też organizuje proces konsultacyjny, 
swój proces konsultacyjny, to dowierzam tym wszyst-
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(senator J. Rulewski) cujących. Niestety mamy do czynienia z regresem 
uspołecznienia, czyli można powiedzieć, że pod zna-
kiem zapytania jest to, czy my mamy społeczną go-
spodarkę rynkową, skoro do związków zawodowych 
należy 14%, do tego są one bezzębne, bo te układy 
zbiorowe nie bardzo można zakładać, jest ich mało, 
a im wyżej, tym mniej, właściwie w ogóle nie ma, co 
wykazałem. Ale również organizacje pracodawców 
z niewiadomych powodów, mimo że mają szerokie 
preferencje, nie są to organizacje, powiedziałbym, 
wpływowe i powszechne.

To jest pytanie, które stoi przed nami wszystkimi. 
Jeśli chcemy utrzymać ten, powiedzmy, algorytm de-
mokracji w postaci społecznej gospodarki rynkowej, 
powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby 
było to powszechne, żeby sytuacja, innymi słowy, 
nie wypełzała, że tak powiem, tak jak w przypadku 
pielęgniarek, lekarzy, na ulice, do świetlic czy sal 
szpitalnych, w których prowadzono głodówki, organi-
zowano protesty, żeby też nie było tak jak w LOT, że 
się zwalnia przede wszystkim związkowców, związ-
kowców się zwalnia, a innym daje się łapówki. Tak, 
bo był strajk, zwolniono przewodniczącą związku i 67 
pracowników, którzy się nie podpisali. Ale już szczy-
tem jest to, że pan prezes… Tego nie rozumiem. Niech 
pani minister tam poprosi, oczywiście na kawę, nie 
mówię, żeby zaraz karać. Jednak oddawanie sprawy 
do prokuratora w sytuacji, gdy prezes nie wykorzystał 
wszystkich innych możliwości, jest grubą przesadą. 
Przyjmuję to, że rzeczywiście związkowcy są dyna-
miczni, że walczą, prawda, ale straszenie to nie jest 
droga. No i ta korupcja, to, że jeśli będą grzeczni, 
to ich przyjmę do pracy… To jest poniżanie. Nawet 
Margaret Thatcher tego nie stosowała.

A zatem kończąc, Panie Marszałku, powiem, że 
w moim wystąpieniu upominam się o pogłębienie 
dialogu, o kontynuowanie tego, o nowe inicjatywy, 
o mediacyjną pracę rządu, o odcinanie się od fawo-
ryzowania polityki w odniesieniu do związków za-
wodowych i prowadzenie szczerego, autentycznego. 
konstytucyjnego dialogu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, 

pani minister Elżbieta Rafalska, chciałaby się usto-
sunkować do wystąpień senatorów?

(Senator Jan Rulewski: Ja wyjdę. Nie musi się 
pani…)

(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
Elżbieta Rafalska: Nie, nie.)

Dziękuję, Pani Minister, za przedstawienie 
Senatowi sprawozdania oraz informacji.

na siebie odpowiedzialność za rozwiązania. A skraj-
nym przykładem jest pani minister. Myślę, że pani 
swojemu koledze to przekaże i tę moją uwagę, że 
niezależnie od tego, co ja myślę o innych związkach 
zawodowych – jestem członkiem „Solidarności” – to 
fakt, że pan premier w okresie kampanii wyborczej 
jedzie do przedstawicieli związku, choćby mojego 
związku „Solidarność”, i przedstawia rozwiązania do-
tyczące wzrostu wynagrodzeń dla tych 2 milionów…

(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
Elżbieta Rafalska: Nie w kampanii. To nie było 
w kampanii.)

Tak, niestety, było takie spotkanie, przed kampanią, 
ale np. kampania ministra Jakiego i Trzaskowskiego 
trwała półtora roku.

To oznacza preferencje, to oznacza preferencje.
Ja chcę żyć w państwie, w którym – chyba mówi 

o tym art. 2 konstytucji – wszyscy jesteśmy równi 
i równo musimy być traktowani. Dotyczy to również 
instytucji życia publicznego.

A jeszcze bardziej to widać, gdy rząd sztucznie 
wypisuje koła gospodyń wiejskich z instytucji związ-
kowych i daje im, powiedzmy szczerze, 60 milio-
nów zł w trakcie kampanii. Za chwilę będziemy nad 
tym pracować. To już jest korupcja polityczna. To jest 
ingerencja w związki zawodowe, daleko posunięta 
ingerencja w związki zawodowe. Wcześniej też, mogę 
podać jeszcze inne przykłady, np. związek zawodowy 
rolników indywidualnych, o który walczyłem, dostał 
preferencje w postaci możliwości kasowania szkód. 
To jest naruszanie konwencji o prawach związko-
wych.

W tej sytuacji też mam prośbę, żeby jednak ogra-
niczyć akcję związkową kształtowania tego dialogu. 
Tak naprawdę dialog powinien się odbywać między 
związkami zawodowymi i organizacjami pracodaw-
ców. Rząd, uważam, powinien w tym brać udział, ale 
powinien pełnić funkcję mediacyjną, a nie sprawczą.

No i trzecie zagadnienie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Już kończę, Panie Marszałku.
Co zrobić… Tyle że nie odpowiem, bo ani czas na 

to nie pozwala, ani nie mam rozwiązania, przyznam 
się.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: A może pan 
chce dodatkowe 5 minut?)

Tak.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To proszę, bo 

już nikt więcej się nie zapisał. Proszę bardzo.)
Dobrze.
To jest takie zagadnienie. Dialog wtedy ma sens, 

rację bytu, realizuje rację naszego państwa zawartą 
w art. 20 konstytucji o społecznej gospodarce rynko-
wej, kiedy obejmuje powszechne masy czy też pra-
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(wicemarszałek M. Seweryński) wiązani do złożenia stosownych oświadczeń w ter-
minie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia.

Obecny podczas posiedzenia komisji przedstawi-
ciel rządu pozytywnie ocenił przedłożoną ustawę. 
Podkreślił, że inspektorzy pracy podczas wykony-
wania obowiązków służbowych w swoim działaniu 
winni być bezstronni, niepodatni na jakiekolwiek 
wpływy i nie mogą uczestniczyć w interesach pod-
miotów kontrolowanych. Z przepisów wynika, że 
pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy mają za-
kaz wykonywania zajęć, które godziłyby w interes 
tej instytucji czy mogłyby wywoływać podejrzenie 
o stronniczość lub interesowność. Zasady te zostały 
jednak sformułowane zbyt ogólnie i nie precyzują 
wprost, że obejmują także sytuację, w której inspek-
tor kontroluje podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą powiązany z jego osobą najbliższą. Zatem 
rozwiązania, jakie przewiduje ustawa, umożliwiające 
pozyskanie przez kierownictwo Państwowej Inspekcji 
Pracy wiedzy na temat istniejących powiązań między 
działalnością prowadzoną przez członków rodziny 
inspektora a przedmiotem jego ewentualnej kontro-
li, umożliwi właściwą organizację jego pracy oraz 
zapewni transparentność prowadzonego przez niego 
postępowania kontrolnego.

Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę na to, że opi-
niowana regulacja może budzić wątpliwości inter-
pretacyjne, co wywoła problemy z jej stosowaniem. 
Regulacja nie wskazuje bowiem komu, jakiemu 
podmiotowi należy złożyć takie oświadczenie. Jeśli 
podmiotem właściwym do odebrania oświadczenia 
od pracownika ma być główny inspektor pracy, pro-
ponujemy tę kwestię uregulować wprost w ustawie 
poprzez wprowadzenie poprawki wskazującej, że 
jest to główny inspektor pracy. Przedstawiciel rządu 
obecny na posiedzeniu komisji nie poparł takiej pro-
pozycji. Uznał, że taka poprawka nie jest konieczna.

Biuro Legislacyjne zwróciło też uwagę na szero-
ki katalog osób najbliższych pracownika wykonują-
cego czynności kontrolne określony w dodawanym 
do ustawy art. 44a ust. 1 – chodzi o odesłanie do 
definicji pojęcia „osoba najbliższa” z art. 115 §11 
kodeksu karnego. Katalog ten jest bardzo szeroki, 
o czym mówiłem już wcześniej. W związku z tym 
może powstać problem z rzetelnym wywiązywaniem 
się przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy 
z obowiązku informacyjnego w zakresie prowadze-
nia przez wskazane w przepisie osoby najbliższe 
działalności gospodarczej, której przedmiot pokry-
wa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez 
tego pracownika. Pracownik Państwowej Inspekcji 
Pracy nie zawsze będzie w stanie ustalić w stosunku 
do wszystkich osób, które są objęte definicją pojęcia 
„osoba najbliższa”, czy prowadzą one określoną dzia-

Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawozda-
niem z działalności Rady Dialogu Społecznego za rok 
2017 oraz z informacją o działalności Rady Dialogu 
Społecznego za okres kadencji ministra rodziny, pra-
cy i polityki społecznej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 967, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 967 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! 

Zaproszeni Goście! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej dyskusję, 
która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, na temat 
zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy; druk 
nr 967.

Uchwalona przez Sejm na jego sześćdziesią-
tym dziewiątym posiedzeniu ustawa o Państwowej 
Inspekcji Pracy wprowadza regulację, w myśl której 
pracownik…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest bez sensu.)
Wprowadza regulację, w myśl której pracownik 

Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący czynności 
kontrolne będzie obowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia o prowadzeniu albo nieprowadzeniu 
przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, 
której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kon-
troli prowadzonej przez tego pracownika. Ustawa 
przewiduje, że osobą najbliższą jest osoba określona 
w art. 115 §11 kodeksu karnego, tj. małżonek, wstęp-§11 kodeksu karnego, tj. małżonek, wstęp-11 kodeksu karnego, tj. małżonek, wstęp-
ny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii 
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przyspo-
sobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostają-
ca we wspólnym pożyciu. Wskazane oświadczenie 
pracownik obowiązany będzie złożyć w terminie 30 
dni od dnia zatrudnienia na stanowisku pracownika 
wykonującego czynności kontrolne. Nadto pracownik 
wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany 
do dokonywania aktualizacji oświadczenia w termi-
nie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji. 
Wzór oświadczenia określi główny inspektor pracy 
w drodze zarządzenia.

Zgodnie z przepisem przejściowym pracownicy 
Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący w dniu wej-
ścia w życie ustawy czynności kontrolne będą obo-
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(senator sprawozdawca A. Szymański) czenie, to pierwsze. Tak samo jest wtedy, kiedy są one 
aktualizowane. Mówię o głównym inspektorze pracy. 
W związku z tym, zawierzając tej opinii, zapropo-
nowaliśmy poprawkę, która jest zapisana tutaj jako 
poprawka nr 2. Z nią związana jest poprawka nr 5, 
zgodnie z którą w art. 2 po wyrazie „pracownicy” 
dodaje się wyrazy „nadzorujący lub”.

Dziękuję za uwagę, za wysłuchanie i za dyskusję 
komisji…

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

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosków 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedujemy teraz nad ustawą o Państwowej 

Inspekcji Pracy. Żeby odwołać się do poprzedniej 
dyskusji… To jest ustawa wniesiona przez grupę 
posłów. Wszakże żaden z nich, o ile pamiętam, na 
posiedzeniu komisji nie był, w związku z tym nie mo-
gliśmy poznać istoty i celu zmiany. Domyślaliśmy się 
i być może w naszych domysłach popełniamy błędy, 
ale to nie jest wina autorów wniosków mniejszości.

Generalnie w tej ustawie… A wnioski mniej-
szości są 2, zgłoszone wspólnie z panem senatorem 
Augustynem. Pierwszy, żeby odrzucić ustawę w cało-
ści, a jeśli nam się to nie uda, co raczej jest prawdopo-
dobne ze względu na, powiedzmy, strukturę politycz-
ną Wysokiej Izby, to drugi, żeby chociaż poprawić ją 
w takim stopniu, żeby ona była skuteczna, żeby była 
czytelna, skuteczna i żeby spełniała wymogi sztu-
ki legislacyjnej, o czym pouczała nas pani mecenas 
obecna na posiedzeniu komisji.

Wnioski mniejszości zostały zgłoszone dlatego, 
że podczas głosowania koledzy z ugrupowania PiS 
niestety nie byli skłonni przychylić się choćby do 
drobnych zmian. Ale prawdą jest – to trzeba oddać 
– że pan senator Szymański też nie był przekonany 
co do przedłożenia sejmowego. Powiedzmy dalej, że 
w Sejmie ta ustawa nie wywołała takich dyskusji jak 
w Senacie.

Generalnie, co zarzucamy tej ustawie? Że ona jest 
przyczynkowa, gdyż reguluje sprawę korupcji tyl-
ko w jednym z państwowych organów kontrolnych, 
w jednym z organów naszego państwa, mianowicie 
w tym organie, który wydaje się – a mówię to au-
torytatywnie, bo byłem członkiem Rady Ochrony 
Pracy, która ma największe poparcie społeczne, jest 
widoczna, jest widoczna w zakładach, jest widoczna 

łalność i czy ta działalność pozostaje w jakiejkolwiek 
relacji w stosunku do wykonywania przez pracownika 
obowiązków służbowych.

Nakładanie przez ustawodawcę obowiązków, któ-
re mogą być trudne do zrealizowania przez adresata, 
może być, zdaniem Biura Legislacyjnego, oceniane 
w kontekście zasady demokratycznego państwa praw-
nego, a w szczególności wynikającej z niej zasady 
bezpieczeństwa prawnego – lojalności pracodawcy 
w odniesieniu do adresata normy prawnej.

Nadto Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę na to, 
że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą albo 
niedokonanie aktualizacji jest nienależytym wywią-
zywaniem się z obowiązków służbowych, stano-
wiącym podstawę do rozwiązania stosunku pracy 
w drodze wypowiedzenia, czy też ciężkim narusze-
niem podstawowych obowiązków pracowniczych, 
będącym podstawą do rozwiązania stosunku pracy 
bez wypowiedzenia z winy pracownika. Biuro zapro-
ponowało uregulowanie tej kwestii wprost w ustawie.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiono 3 pro-
pozycje. Odzwierciedlają one dyskusję, która miała 
miejsce w kontekście stanowiska rządu i w kontekście 
opinii Biura Legislacyjnego.

Pierwsza propozycja dotyczyła odrzucenia ustawy. 
Argumentowano, że nie rozwiązuje ona prawidło-
wo problemów, a wprowadza uciążliwe obowiązki 
administracyjne. Twierdzono, że rozwiązania są 
niedostatecznie przemyślane i budzą zastrzeżenia. 
Wniosek ten nie uzyskał poparcia większości komisji, 
nie został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Następnie zostały złożone 2 poprawki. Jedna 
nawiązuje do propozycji Biura Legislacyjnego, ale 
nie ma w niej wyraźnego wskazania, że pracownik 
składa oświadczenia głównemu inspektorowi pracy. 
Poprawka ta nie uzyskała poparcia większości człon-
ków komisji. Jest ona zapisana w druku z wnioskami 
jako poprawka nr 2.

Jest też poprawka zawierająca kwestie podjęte 
przez Biuro Legislacyjne i uwzględniająca to, że 
oświadczenia są składane głównemu inspektorowi 
pracy. Poprawka ta zapisana jest w zestawieniu wnio-
sków przygotowanym przez Biuro Legislacyjne jako 
poprawka nr 1.

Złożono też poprawkę jednoznacznie wskazującą 
na skutki niezłożenia oświadczenia. Poprawka ta nie 
uzyskała poparcia większości komisji. Jest to popraw-
ka nr 3.

Odnośnie do obu propozycji złożono zapowiedź 
wniosków mniejszości. Ponieważ jestem autorem 
wniosków mniejszości zapisanych tutaj w pkcie II, 
chciałbym dodać do tego, co już powiedziałem, że 
z opinii rządu wynikało, że nie ma potrzeby wyraź-
nego wpisywania, komu składa się stosowne oświad-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) powodu ja muszę złożyć wnioski, które uspraw-
niają… A więc, jak już mówiłem, że jeśli już, to 
powinno się to kończyć finałem, jakimś postępo-
waniem wobec tego inspektora, a nawet objęciem 
go kodeksowym postępowaniem. I dalej, do kogo 
ma się odwoływać kontrolowany podmiot gospo-
darczy? No, nie ma instytucji, żeby się odwoły-
wać. I dlatego Wysoką Izbę namawiam, żeby tę 
inicjatywę naprawdę… by ona powróciła do Sejmu 
i została wzbogacona o wszystkie inspekcje, by 
zostało to właściwie rozwiązane na płaszczyźnie 
prawnej i legislacyjnej. Wtedy i ja, i moi koledzy 
z Platformy podpiszemy się pod każdymi działa-
niami antykorupcyjnymi.

Dziękuję, Panie Marszałku. Składam wnioski.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę chwilę pozostać, bo teraz senatorowie 

mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż mi-
nutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Dziękuję również panu senatorowi Szymańskiemu.
(Rozmowy na sali)
Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Stanisław 
Szwed, chciałby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej 
ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie ma pytań…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 
Marszałku…)

Nie widziałem, bo pan senator był zasłonięty.
(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie pro-

ceduralnej.)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Jeszcze się upewniłem.
Na posiedzeniu komisji składałem wniosek o od-

rzucenie ustawy jako wniosek mniejszości. Nie zosta-
łem poproszony o przedstawienie stanowiska.

na szkoleniach, jest widoczna w milionie porad dla 
różnych osób… I autorzy uznali, że akurat tam na-
leży dokonywać zmian, jeżeli chodzi o ewentualne 
zagadnienia korupcyjne, i że należy robić to w formie 
ustawy. Powiedziałem „ewentualne”, ponieważ obec-
ny przedstawiciel – grał tę rolę minister, nie wiadomo 
dlaczego, o tym też za chwilę – nie określił, ile tych 
przypadków korupcji w ogóle wystąpiło. Mówi się 
tylko… Ja akurat inspekcji pracy… Powiem szczerze, 
że mimo pobytu w Radzie Ochrony Pracy, a więc 
organie kontrolnym, nadzorczym nawet… Takich 
wniosków nie zgłaszano. Mimo że w Radzie Ochrony 
Pracy funkcjonuje specjalny zespół do ich rozpatry-
wania. Inne problemy występują, ale akurat nie takie. 
No, ale, jak tu pani minister Rafalska powiedziała, 
wolą posłów jest rozpatrzenie, tak że my to rozpa-
trujemy.

A więc ustawa jest przyczynkowa, gdyż mamy 
wiele inspekcji – budowlanych… A nadzór skarbowy? 
Dlaczego nie jest tym objęty? A dlaczego sprawy 
budowlane, a więc gospodarka przestrzenna, gdzie 
mamy najwięcej, jak wszyscy wiemy, konfliktów 
na tym tle, a zarazem korupcji… I takich inspekcji, 
o ile ja wiem… Naliczyliśmy ich 17. A ja w samym 
zakresie ochrony pracy, np. ochrona środowiska… 
Tam ich jest 11. Ktoś się uwziął na inspekcję pracy, 
podważając jej autorytet. Ale jest…

Drugie zagadnienie. Nawet gdyby ktoś podjął 
próbę, to praktycznie nie ma tu finału. Ewentualne 
wykazanie, że ktoś miał wpływ na decyzję w zakresie 
warunków pracy, w związku z tym, że kontrolował 
członków rodziny, nie ma swojego finału. Nawet jak 
się odkryje, że to miało miejsce, nawet jeśli uzna się, 
że jego decyzje miały wpływ – notabene zaskarżalne 
do sądu albo przez władzę wyższą, państwowego 
inspektora pracy – to nie ma to znaczenia, ponieważ 
nie kończy się to żadnym wnioskiem, co dalej zro-
bić: zwolnić, nie zwolnić, postępowanie… Ustawa 
o tym, co się robi z takimi inspektorami, szeroko… 
Tutaj tego nie ma, tu zakończono formułą, że należy 
to uznać za złe.

Wreszcie trzecie zagadnienie, ważne, że nie tylko 
nie ma sankcji, czyli nie ma finału tej sprawy, ale też 
jest pytanie, komu ma się te ewentualne oświadczenia 
składać. Jak mówię, z praktyki wynika, że inspekcja 
działa w całym kraju, inspektorzy też mogą działać 
w całym kraju, niekoniecznie w swojej okręgowej 
inspekcji, wobec tego powinni składać oświadczenia 
państwowemu inspektorowi, a nie okręgowemu, bo 
w pewnym momencie on przestaje być pracodawcą.

Pewnie są jeszcze inne argumenty, o których 
powie pan senator Augustyn. Zatem uznaliśmy, 
że ta ustawa niczego nie rozwiązuje, a urucha-
mia niekorzystny proces braku zaufania. I z tego 
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czeń? I tego wujka w Stanach, i tej ciotki w Wielkiej 
Brytanii? To jest nonsens! To jest niemożliwe. To by 
była gigantyczna praca, która nie wiadomo czemu 
miałaby służyć. I wydaje mi się, że tak jak powiedział 
senator Rulewski… Ja też mam kontakt z inspekcją 
pracy, przyznaję, i bardzo wiele problemów zgła-
szano. W naszej komisji też zgłaszano je wiele razy, 
zwłaszcza w debacie budżetowej. I gdybyśmy tutaj 
mieli dyskutować o tym, jak zapewnić inspekcji pracy 
odpowiednie środki, Panie Ministrze, jak zapewnić 
to, żeby inspekcja pracy miała dość pracowników, 
żeby wykonać swoje zadania, jak zwiększyć upraw-
nienia kontrolerów, by mogli skutecznie przeciwdzia-
łać patologiom w zatrudnieniu, to wtedy mógłbym 
tylko przyklasnąć. Ale my tutaj wykonujemy jakieś 
działanie pozorne.

Muszę państwu powiedzieć, że w moim przekona-
niu dawno nie spotkałem tak nonsensownego projek-
tu. Wydaje mi się, proszę państwa, że jakby wisienką 
na torcie tego projektu, szczytem pokazującym absurd 
tego przedłożenia jest zapis w art. 1, w którym propo-
nuje się, żeby osoba najbliższa, szeroko rozumiana, 
złożyła oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowa-
dzeniu działalności gospodarczej, której przedmiot 
pokrywa się z przedmiotem kontroli. To się nigdy 
nie pokrywa, z definicji i zasady, ponieważ inspekcja 
pracy nie kontroluje całej działalności. To się w ogó-
le nigdy nie pokrywa, w jakimkolwiek znaczeniu. 
Nigdy. Ten zapis, jak to śpiewał kiedyś Czesław, 
który śpiewa, to jest bzdura, bzdura jak mało która. 
Oczywiście nasze Biuro Legislacyjne to wychwyciło. 
Dziwię się, że takie coś przeszło przez sita Sejmu, ich 
Biura Legislacyjnego, ministerstwa, które popierało 
ten projekt, i inspekcji pracy. Proszę państwa, może 
i jakieś ratio legis za tym stało, ale nikt nam tego nie 
powiedział, nie udowodnił. Ta propozycja, tak jak 
powiedział pan senator Rulewski, w tym kształcie 
absolutnie nie może przejść. Jeżeli już miałaby zała-
twiać jakiś, prawdopodobnie marginalny, problem, 
to powinna być przepracowana, absolutnie. To jest 
właśnie, Panie Inspektorze, Panie Ministrze Pracy, ta 
robota, którą trzeba wykonać, zanim ustawa do nas 
trafi. Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę: ze względu 
na szacunek dla nas samych, dla tego gremium, nie 
przyjmujmy tej ustawy, a już, broń Boże, nie przyj-
mujmy jej w takim kształcie, ponieważ ona niczego 
nie załatwi, nie jest do wykonania, biurokratyzuje 
prace i w ogóle nie odpowiada na rzeczywiste pro-
blemy inspekcji pracy. Jest więc niepotrzebna, jest źle 
skonstruowana, a momentami bzdurna.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ponieważ pan senator występował jako sprawoz-

dawca mniejszości, chciałbym zapytać, czy są pytania 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wobec tego proszę przedstawić teraz, Panie 
Senatorze, ten wniosek. To musiał być błąd w sfor-
mułowaniu protokołu…

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Być może zrezygnuję wobec tego z zabrania głosu 

w dyskusji, bo będę miał okazję przedstawić nasze 
stanowisko tutaj. Część argumentów pewnie się po-
wtórzy, ale chcę je uwypuklić.

Po pierwsze, nie wykazano potrzeby prze-
prowadzenia tej ustawy. Omijanie Rady Dialogu 
Społecznego, o której tu mówiliśmy, partnerów spo-
łecznych poprzez zgłaszanie projektów poselskich nie 
wymaga również pokazania oceny skutków regulacji, 
a więc nie wymaga tego, żeby przedstawić, jaki jest 
stan obecny, gdzie występują nieprawidłowości, ile 
ich jest, żeby udokumentować potrzebę przeprowa-
dzenia takiego przedłożenia. Tego nie było. I ja chcę 
państwu powiedzieć, że kiedy czytam przepisy do-
tychczasowe… To nie jest tak, że dzisiaj w ustawie 
o inspekcji pracy nie ma przepisów antykorupcyjnych. 
Ależ oczywiście, że są, są w art. 44. I mówią, że 
pracownicy, o których mowa w ust. 1, a więc wy-
konujący czynności kontrolne, w zakresie swojego 
działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów 
postronnych i nie mogą uczestniczyć w interesach 
podmiotów kontrolowanych. Tutaj się oczywiście to 
rozszerza – przechodzę teraz do drugiego argumen-
tu za odrzuceniem tej ustawy – rozszerza szeroko 
o członków rodziny, do tego stopnia, że trzeba by było 
podczas kontroli oświadczać, że ani ciotka, ani wuj, 
ani nikt z bliskiej, ale znowu nie takiej bezpośred-
niej rodziny, nie ma żadnych powiązań z podmiotem, 
który ma być kontrolowany. Otóż to jest niemożliwe. 
To jest niemożliwe albo będzie zagrożone błędem, 
a błąd może skutkować zwolnieniem pracownika. 
Któż może wiedzieć w momencie kontroli, czy np. 
jego amerykańska ciotka albo wujek w Wielkiej 
Brytanii prowadzi działalność w tej branży, czy jest 
jakoś z tym powiązany? To jest niemożliwe. To jest 
przepis niemożliwy do odpowiedzialnego wykonania.

Proszę państwa, inspekcja pracy w 2016 r. – ja 
mam dane za 2016 r. – przeprowadziła 82 tysiące 
kontroli. Ponieważ rzecz ma dotyczyć kontroli, bo 
tak jest przepis sformułowany… Ten przepis brzmi 
w ten sposób, że trzeba udowodnić, że ta działalność 
gospodarcza nie ma związku z przedmiotem kon-
troli, konkretnej kontroli. Czy ktoś to sobie wyobra-
ża? 82 tysiące oświadczeń? Tyle byłoby za 2016 r., 
teraz może już więcej. Kto i w jaki sposób będzie 
sprawdzał prawidłowość, prawdziwość tych oświad-
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(wicemarszałek M. Seweryński) tego projektu, dotycząca inspektorów pracy, tak aby 
uniknąć takich sytuacji… To zostanie, że tak powiem, 
wypełnione. Oczywiście jeżeli będzie inicjatywa rzą-
dowa dotycząca zmian w ustawie o inspekcji pracy, 
to będzie można do tego wrócić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Zapisał się do głosu pan senator Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Może nadmiernie eksponuję tutaj te zagadnienia, 

zabieram głos, no ale odwołuję się do przepisów usta-
wy. Chciałbym panu ministrowi powiedzieć, że tego 
stanowiska jednak bronił rząd, ponieważ nie było in-
nych przedstawicieli ustawowych do przedstawiania 
brzmienia i celów ustawy. Niech pan się nie obraża, 
Panie Ministrze, że korespondencję słowną prowa-
dzimy z rządem, bo autorów nie było, petytora, jak 
pan tu mówi, również.

Tu właśnie chciałbym odwołać się do tego, jak 
dalece niepotrzebna jest ta biurokracja, jeśli spojrzy-
my do zapisów ustawy o pracownikach Państwowej 
Inspekcji Pracy, skądinąd kontrolowanych w zakresie 
nieskazitelności charakterów czy cech moralnych. 
Art. 44: „Pracownicy wykonujący czynności kon-
trolne są odpowiedzialni za sumienne wykonywanie 
swoich obowiązków” – i uwaga – „w szczególności za 
rzetelne i obiektywne ujmowanie i dokumentowanie 
wyników kontroli oraz za przestrzeganie przepisów 
o ochronie informacji niejawnych”. I dalej, mówię 
już skrótowo: „i nie mogą uczestniczyć w interesach 
podmiotów kontrolowanych”. Art. 48 jakby trzeci 
raz… „Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie 
może wykonywać zajęć, które godziłyby w interes 
Państwowej Inspekcji Pracy lub byłyby niegodne z jej 
zadaniami, a także pozostawałyby w sprzeczności 
z obowiązkami pracownika lub mogłyby wywoły-
wać podejrzenie o stronniczość lub interesowność”. 
Czyli jeśli inspektor uzna, że w kontrolowanym za-
kładzie pracuje jego rodzina, to może, tak jak mówi 
ten przepis, odmówić kontroli, żeby nie stwarzać 
podejrzenia naruszenia prawa. Już nawet nie faktu, 
ale podejrzenia. No i wreszcie… Organem kontrol-
nym i organem nadzoru nad warunkami pracy i nad 
Państwową Inspekcją Pracy jest Rada Ochrony Pracy. 
Ja na posiedzeniu komisji nie słyszałem, żeby ta rada, 
która, jak wspomniałem, rozpatruje skargi na inspek-
torów, między inspektorami, między inspektorem 
a przełożonym, przedstawiła w tej sprawie swoje sta-
nowisko. A jak pamiętam, w takich sprawach, tzn. do-

do pana senatora ze strony państwa senatorów. Nie 
widzę zgłoszeń…

A, pan senator Rulewski…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Tak, zgłosił 

się.)
Tak, proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Ale do dyskusji.)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Do dyskusji?)
Chwileczkę, jeszcze nie otworzyłem dyskusji.
(Senator Jan Rulewski: To przepraszam.)
Myślałem, że pan senator chce zadać pytanie. O to 

pytałem.
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
Nie ma pytań.
Wobec tego chciałbym ponownie zapytać pana 

ministra Szweda, czy chce się ustosunkować do wy-
powiedzi wnioskodawców.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym na 2 rzeczy zwrócić uwagę, szcze-

gólnie po wystąpieniu pana senatora, bo myślę, że 
to umknęło nam w tej debacie. Mam przed sobą 
druk sejmowy nr 2351 dotyczący zmiany ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy, wniesiony do Sejmu 
przez Komisję do Spraw Petycji. Przewodniczącym 
tej komisji jest pan poseł Sławomir Piechota. To jest 
projekt komisji petycji, Panie Senatorze. To nie jest 
projekt rządowy ani nasz komisyjny – „nasz” w sen-
sie komisji polityki społecznej czy rodziny – tylko 
komisji petycji. Stąd ta propozycja, która wyszła…. 
Przeczytam fragment uzasadnienia tego projektu. 
„Celem proponowanej ustawy jest zapewnienie przej-
rzystości w zakresie działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, 
o ile ma ona związek z działalnością kontrolną pro-
wadzoną przez tych inspektorów. Zbieżność przed-
miotu kontroli prowadzonej przez inspektora pracy 
z działalnością gospodarczą członka jego rodziny 
może prowadzić do konfliktu interesów, jak również 
podejrzenia o stronniczość bądź interesowność”. Stąd 
projekt komisji petycji, który wniósł jeden z obywateli 
– nowa formuła – i stąd też, jak myślę, takie podej-
ście Sejmu do tej propozycji. Jest coś na rzeczy, jeśli 
chodzi o funkcjonowanie inspektorów pracy, i stąd 
próba uregulowania tego. W Sejmie, jak tutaj było 
powiedziane, były podejmowane próby doprecyzo-
wania tych zapisów, ale nie udało się. Takie próby 
zostały podjęte przez senatorów. Myślę, że główna oś 
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(senator J. Rulewski) Polityki Senioralnej i Społecznej o przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie jest pan dla mnie, Panie Marszałku, łaskawy, 

co chwilę wywołuje do wystąpienia. A tym razem…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ma pan takie 

prawo…)
Ja tego nie neguję, tylko powiedziałem, że jest brak 

łaskawości. Nie neguję tego, bo obowiązki wzywają.
A sprawa jest bardzo ważna. Oczywiście wszyst-

kie sprawy są ważne i wszyscy senatorowie tak mó-
wią. Ale ta sprawa dotyczy próby reformy systemu 
emerytalnego, powiem więcej: rewizji istniejącego 
stanu prawnego, jeśli chodzi o III filar, ten III filar, 
który w 1999 r. był wprowadzony, ale, powiedzmy 
szczerze i skrótowo, nie wypalił. Ta instytucja, która 
miała uzupełniać założoną z góry potrzebę oszczę-
dzania, tak istotny regulator gospodarki kapitalistycz-
nej… rynkowej, choć może i kapitalistycznej, nieste-
ty nie wypaliła. W tym III filarze, wprowadzonym 
przez ekipy reformatorskie, jest 17 miliardów zł. To 
są grosze, jeśli chodzi o uzupełnienia tych emery-
tur, które podczas rządów PiS topnieją, są mniejsze, 
a będą jeszcze mniejsze, co bardzo podkreślił senator 
Augustyn, z uwagi na wprowadzenie niższego wieku 
emerytalnego. Nie będę podkradał tej argumentacji, 
pomysłów autorstwa pana senatora, skupię się na in-
nych uwagach.

Ja też z nadzieją oczekiwałem, że rząd, a zwłasz-
cza premier Morawiecki, skądinąd finansista 
z najwyższej półki, przedstawi takie rozwiązanie. 
Rozwiązanie, które, po pierwsze, zakreśli interesy 
osobiste pracującego, pozwoli mu na godną albo mi-
nimalną emeryturę, a po drugie, stworzy bezpieczeń-
stwo w czasie, w którym, gdy ma się już wiele lat i jest 
się kombatantem pracy, nie ma możliwości ratowania 
się w oparach gospodarki rynkowej, skądinąd znanej 
też z egoizmu.

I dlatego generalnie opowiadam się za tym, aby 
prace nad tym rozwiązaniem trwały, i jestem skłonny 
uczestniczyć w uszlachetnianiu tej ustawy, mówiąc 
językiem felietonowym. Ale składam poprawki i do 
nich przejdę, bo tych poprawek jest dużo. Dziwię się, 
że pan senator Bierecki nie rozwinął tego w dyskusji, 
tylko ograniczył się do skwitowania, że wszystko jest 
okej, przynajmniej w pracach komisji. A w naszej 
komisji była dyskusja i nie wszystko jest okej.

Zacznijmy od siebie, choć tego nie powinienem 
robić. Ustawa nie obejmuje posłów i senatorów, choć 
płacimy składki i uzupełniamy budżet, nawet w więk-
szym stopniu niż np. ci, którzy podpisują umowę 
o dzieło.

tyczących ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, rada 
zawsze zajmowała stanowiska, przedstawiała opinie. 
Dobrze by było, żeby ona to stanowisko przedstawiła. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pani senator Zając 

i pan senator Łuczak złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o pracowniczych planach 
kapitałowych.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 968, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 968 A i 968 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na swo-

im sto czterdziestym posiedzeniu w dniu 16 paździer-
nika rozpatrzyła ustawę o pracowniczych planach 
kapitałowych, zawartą w druku nr 968.

Komisja jednogłośnie proponuje przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji swoje poprawki 
przedstawiło Biuro Legislacyjne. Nikt z obecnych 
senatorów nie zdecydował się przejąć tych poprawek, 
stąd też wniosek komisji jest taki, jak powiedziałem 
przed chwilą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze!
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

(Głos z sali: Nie ma…)
Nie ma pani senator.
To poprosimy pana senatora Jana Rulewskiego 

jako sprawozdawcę mniejszości Komisji Rodziny, 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) korzystnym – tego, żeby ludzi namawiać do oszczę-
dzania na starość.

Następne uszlachetnienie. Skoro jest tak, że po 
ukończeniu 60 lat… Nie wiadomo, dlaczego męż-
czyzna w tym przypadku jest dyskryminowany, czyli 
nie będzie korzystał z dopłaty i opłaty powitalnej. 
Pytanie brzmi: co z tymi środkami, które może po-
bierać? No, może pobierać 25% i pozostałe w 120 ra-
tach. Oczywiście może zmieniać, ale jeśli zmieni, 
to wpadnie właśnie w spiralę podatkową podatku 
ryczałtowego. Dlatego ja proponuję, żeby jednak móc 
kontynuować te umowy do czasu ustania stosunku 
pracy czy też umowy o pracę, jakiejkolwiek oczy-
wiście umowy o pracę, z możliwością powiększania 
w miarę upływu lat czy, jak to mówią, dochodzenia 
do wieku metrykalnego… Chodzi o to, żeby ten ka-
pitał, który zgromadził, mógł uzyskać, odprowadzić 
w większej ilości, czyli żeby w wieku 75 lat mógł 
pobrać bez żadnych skutków jednorazowo całość 
kapitału. Oczywiście pytanie: co potem? No, potem 
może do IKZE, do IKE, może trzymać też we własnej 
kieszeni. Dlatego taka jest moja poprawka.

Dalej. No, ustawa ma jednak jedną złośliwą stronę. 
Mianowicie dąży do ograniczenia PPE, czyli progra-
mów, które co prawda nie wypaliły, ale funkcjonu-
ją. Powiada, że możesz to PPE regulować, ale musi 
być chyba pół załogi czy 25% załogi i składka, którą 
odprowadza pracodawca na PPE, musi wynosić co 
najmniej 3,5%. Powiedzmy szczerze: przeanalizo-
wałem to i praktycznie wszystkie PPE zanikną, tzn. 
będą mogły funkcjonować, tylko nie będą korzystać 
wtedy z pewnych przywilejów… Notabene zarówno 
w IKZE, jak i PPE i IKE nie ma podatków. I to jest 
ich zaletą. Nie ma żadnych podatków.

Następna propozycja dotyczy sfery budżetowej. 
Mówiłem: skrzywdziliście sferę budżetową. Ustawa 
ma charakter powszechny, a okazuje się, że nie jest 
powszechna. Tak, mogą z niej korzystać, ale pracow-
nicy sfery budżetowej za ponad 2 lata. Co to oznacza 
i dlaczego? No, powiedzmy prawdę tym ludziom, bo 
im się prawda należy. Nie mamy dla nich pieniędzy 
i dlatego ograniczamy ich prawa. Tej budżetówce, 
której przez 9 lat nawet nie waloryzowaliśmy środ-
ków, teraz jeszcze mówimy: nie skorzystacie z tej 
swojej emerytury lub renty dodatkowej, na którą się 
składacie. To chociaż powiedzmy szczerze… I dlate-
go moja poprawka jest łagodniejsza niż ta w Sejmie, 
która zakładała, że od 1 stycznia… Ja proponuję rze-
czywiście, by tak powiedzieć, dać czas na technikę 
– a technika pracowników budżetowych jest bardzo 
precyzyjna – tak żeby to po roku objęło już jednak 
sferę budżetową. A więc kompromis. To by była już 
ostatnia z tych moich poprawek.

Jeszcze raz podkreślam: będę głosował za tą usta-
wą, ale wyeliminujmy z niej te wszystkie elementy 
dyskryminujące, fiskalne, podatkowe. Pozwólmy tym 

Ale ważniejsze – i najważniejsze – jest to, że ta 
ustawa nie rozstrzyga jednoznacznie, czy można kon-
tynuować ubezpieczenia dodatkowe powyżej sześć-
dziesiątego roku życia. W gruncie rzeczy jej filozofia 
zamyka się na sześćdziesiątym roku życia. Powiada 
ona, że od tego momentu można różne rzeczy robić. 
Oczywiście przede wszystkim można pobierać część 
czy w ratach… Można oczywiście nawet całość po-
brać, ale wtedy ze skutkami podatkowymi.

Ustawa ta tworzy pozory, że może to być cenne 
uzupełnienie tych małych emerytur. To jest zaledwie 
– gdyby przyjąć, że to jest 2,5% od pracownika i 1,5% 
od pracodawcy – 4%. 4% to jest 1/4, Panie Senatorze, 
co powinien pan zauważyć… To jest nawet mniej, to 
jest 1/5 obecnej składki. Czyli jeśli emerytura to śred-
nio 2 tysiące zł, to uzupełnienie – mówię o dzisiej-
szym czasie – do średniej emerytury to będzie 500 zł. 
Ale to nieprawda. Bo będzie jeszcze, jeśli się pobierze 
to w innych ratach, podatek. Rząd nieoczekiwanie, 
wbrew poprzedniemu systemowi filarowemu, nakłada 
na tego, kto przyspieszy wypłatę rat, bo widzi, że 
zdrowie mu szwankuje, czyli rychło będzie witać 
się z Panem Bogiem, podatek, ryczałtowy podatek 
w wysokości 19%.

Ustawa powiada, że jest to własność prywatna. 
To ważne stwierdzenie wobec doświadczeń z OFE. 
Ale stwierdzenie, że jest prywatna, nie rodzi skut-
ków odszkodowawczych. Ile mu, jeśli rząd się wy-
cofa… Jakikolwiek rząd, ja nie mówię, że będzie 
to akurat PiS. Prawdopodobnie następny rząd po 
katastrofie gospodarczej, którą ewentualnie PiS 
spowoduje, będzie musiał się wycofać. I pytanie 
brzmi: w jakim stopniu te kapitały zostaną wtedy 
zwrócone? Oczywiście można wystąpić do sądu, 
można reformować… W ogóle ten zapis można 
ustawą usunąć. Oczywiście każdy inny zapis, je-
śli jest w ustawie, też można usunąć, nawet zapis 
gwarantujący… Ale ja proponuję, żeby zapisać, że 
owszem jest to własność prywatna, ale naruszenie 
jej spowoduje zwrot środków zdeponowanych na 
koncie firmy zarządzającej, zwaloryzowanych. No, 
ktoś może powiedzieć: to można zmienić. Tak, ale 
wtedy Trybunał Konstytucyjny uchyli taką ustawę 
jako niekonstytucyjną w związku z ochroną wła-
sności i nakaże przywrócenie literalne, czyli zwrot 
zwaloryzowanej składki.

Wreszcie wszyscy wiemy, że inflacja to nie jest 
wymysł ani polski, ani tego rządu, ani innego rządu. 
Tak zwane wiano czy ta opłata powitalna – 250 zł, 
tak? – i dopłata roczna, 240 zł, nie są waloryzowane. 
Łatwo sobie wyobrazić, że jeśli tworzymy taki system 
na lata, na dziesiątki lat, to ta opłata zmniejszy się 
do poziomu 80–100 zł za 40 lat. To co to za dopłata? 
A ona ma być istotnym elementem – uważam, że 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Rulewski. 

Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Rezygnuje pan?
(Senator Jan Rulewski: Ja już wyraziłem swoje 

stanowisko.)
Pan senator Augustyn jest kolejnym mówcą. 

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Ja zgłosiłem… Tu była mowa o wnioskach mniej-

szości, w liczbie mnogiej. Ten drugi wniosek to był 
mój wniosek o odrzucenie tej ustawy.

Zacznę od tego, że Prawo i Sprawiedliwość tym 
projektem chce rozwiązać problem, który samo 
stworzyło. Nie dość, że ten nowy system emerytal-
ny nie gwarantuje takich emerytur jak poprzednio, 
to jeszcze obniżenie wieku emerytalnego, zwłasz-
cza w przypadku kobiet, spowoduje, że prawie 1/3 
emerytur będą stanowić emerytury najniższe. A są 
wyliczenia jeszcze dalej idące. Oczywiście wszyscy 
dostrzegamy ten problem, tylko że droga do jego 
rozwiązania nie wiedzie w tym kierunku, który pań-
stwo proponujecie. 

Polacy w zakresie instrumentów finansowych 
adresowanych do przyszłych emerytów, z myślą 
o zapewnieniu im wyższych przyszłych świad-
czeń, mają jak najgorsze doświadczenie. Mamy 
doświadczenie OFE, które nie zagwarantowały 
zwrotu kapitału, który był tam włożony, i obciążały 
podwójnie budżet państwa, więc ostatecznie w tej 
formule były nie do udźwignięcia. To zaś jest druga 
próba. A trzeba tu pamiętać, że powszechny system 
emerytalny daje pracownikom państwowe gwa-
rancje wypłaty emerytur w określonej wysokości, 
zależnej od wielkości zgromadzonych wkładów. 
I jest to system, który rzeczywiście zobowiązuje 
państwo do określonej rzetelności, choćby nie wiem 
co. Z kolei system kapitałowy – w związku z tym 
to przede wszystkim komisja finansów publicznych 
tę sprawę przedstawiała – już takiej gwarancji nie 
daje, gdyż stopa zwrotu będzie tu zależna od tego, 
jak powiodą się inwestycje. Wprawdzie wprowa-
dzono tam pewne mechanizmy, o których mówio-
no już dawno, też w odniesieniu do OFE, tj. żeby 
w zależności od wieku zmieniać portfel itd., ale 
jednocześnie nikt nie podpisze się pod stwierdze-
niem mówiącym o tym, że to są gwarancje zysków 
z tych kapitałów. 

ludziom korzystać z dopłat po sześćdziesiątym roku 
życia, jeżeli są oni aktywni. W ten sposób – mrużę 
oko – naprawimy błąd pana prezydenta Dudy, który 
zbyt pospiesznie i zbyt literalnie ustosunkował się do 
postulatów… znaczącej liczby ludzi, nie ukrywam, 
ale jednak postulaty muszą mieć swoją miarę. Nie 
wystarczy sam postulat, on musi jeszcze mieć swoją 
miarę.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam te po-
prawki z myślą, że to znajdzie uznanie Wysokiej Izby.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej, panią sena-
tor Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
W dniu 17 października na posiedzeniu Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej omawiana 
była ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. 
Wiele już na temat tej ustawy zostało powiedziane. 
Były rzeczywiście wnioski mniejszości, były rozpa-
trywane poprawki pana senatora Rulewskiego, jednak 
ostatecznie na posiedzeniu komisji podjęto decyzję 
o przyjęciu tej ustawy bez poprawek: 4 senatorów 
było za, 2 było przeciw. Pan senator Rulewski jako 
sprawozdawca mniejszości przed chwileczką przed-
stawił swoje wnioski. Tak że dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza. Dziękuję państwu senatorom 
sprawozdawcom.

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

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Leszek 
Skiba, chciałby zabrać głos w imieniu rządu? Nie. 
Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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(senator M. Augustyn) jeżeli przy takim zatrudnieniu – a tutaj jest cezura 
wiekowa nawet 60 lat, także dla mężczyzn – będzie 
można uzyskać, jak proponujecie, znaczące wpływy, 
to po co się dodatkowo zatrudniać, po co przedłużać 
zatrudnienie?

Dlatego uważam, że to przedłożenie nie jest dobre. 
Ja rozumiem chęć zwiększenia oszczędności, które 
można by było przeznaczyć na inwestycje, zwłaszcza 
te rządowe, ale nie może to być robione metodą, że 
tak powiem, na włam, na włam do Funduszu Pracy, 
na włam do pieniędzy przedsiębiorców. A jeżeli nie, 
to nawet poprzez obniżenie wynagrodzeń o 2%.

Ja w ogóle mam wrażenie, że tu zupełnie o co 
innego chodzi, że właśnie bardziej chodzi o rynek 
finansowy, o zasilenie go pieniędzmi z naszych kie-
szeni i z kieszeni przedsiębiorców. O to chodzi. Bo 
te rzekome pieniądze z tego systemu raczej, według 
mego przekonania, a także według mego doświad-
czenia, nie wrócą do zainteresowanych. A na pewno 
nie w takiej ilości, która by pozwoliła na zauważalny 
wzrost ich emerytur.

Kończąc, chcę powiedzieć tak: gdybyśmy, nawet 
łamiąc to porozumienie… A już się zdarzyło – patrzę 
tutaj na pana ministra Radziwiłła – w przypadku le-
karzy troszkę naciągać kwestię Funduszu Pracy. Jaki 
wtedy był krzyk, że dajemy to na szkolenie lekarzy 
itd. Ale to się jeszcze dało obronić, można było powie-
dzieć, że przecież oni trafią na rynek pracy. A teraz 
bez żadnej żenady, bez żadnego problemu sięgamy po 
te pieniądze, na co innego przeznaczone.

Naprawdę uważam, że to jest bardzo nieprzemy-
ślane, ryzykowne, prawdopodobnie mało rentowne, 
prawdopodobnie niepowszechne, prawdopodobnie… 
na pewno kosztem przedsiębiorców, a być może 
także kosztem pracowników. I gdyby te pieniądze 
z Funduszu Pracy były przeznaczone na aktywiza-
cję starszych osób na rynku pracy, na wydłużenie 
ich obecności na rynku pracy, to chociaż nie byłoby 
to, tak jak w przypadku lekarzy, dokładnie zgodnie 
z intencją, miałoby to związek z rynkiem pracy. Jak 
kiedyś, przy okazji systemu emerytalnego, Janku, 
dyskutowaliśmy ze związkowcami w Inowrocławiu, 
to pewien mądry człowiek wyszedł i na związkowe 
głowy wylał kubeł zimnej wody, puentując swoje 
wystąpienie w ten sposób: źródłem dobrobytu nie jest 
emerytura, źródłem dobrobytu jest praca.

Nie majstrujcie państwo przy środkach z Funduszu 
Pracy, nie lokujcie ich w ryzykownych przedsięwzię-
ciach, a zacznijcie pracować nad tym, by – skoro już 
ma być utrzymany ten wiek przechodzenia na emery-
turę – skutecznie zachęcić seniorów do pozostania na 
rynku pracy, co ewidentnie, zwłaszcza w przypadku 
kobiet, przełoży się, z gwarancjami państwowymi, na 
ich wyższą emeryturę, znacznie wyższą…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
…niż państwo tutaj proponujecie. To trzeba zrobić.

Polacy wiedzą, jak to jest z inwestowaniem na 
giełdzie, jak jest z inwestowaniem w różnego ro-
dzaju fundusze kapitałowe, i dlatego znaczna część 
inwestorów, zwłaszcza drobnych ciułaczy, defini-
tywnie stamtąd odeszła. No a teraz proponuje im się, 
żeby lokowali tam pieniądze i ma to być bezpieczne 
w związku z tym, że będzie to w WIG20. A państwo 
wiecie, jakie są ostatnie rokowania co do WIG20? 
Jak fajnie idzie w górę? A może spada? Bo spada. 
Dlaczego? Podobno gwarancją miało być to, że spół-
ki Skarbu Państwa… A kto teraz dołuje? To spółki 
Skarbu Państwa ciągną WIG20 w dół. Dlaczego? 
Bo mają słabe wyniki finansowe. Dlaczego? Bo są 
źle zarządzane, bo się je obciąża kolejnymi dani-
nami, bo musi starczyć też na Misiewiczów, PiS-
iewiczów… I dlatego proponujecie państwo Polakom 
bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, tj. wejście do 
podobnej wody – bo może nie takiej samej – do 
jakiej już kiedyś byli zapraszani. 

I żeby to się stało, proponujecie państwo zachęty, 
o których mówił tutaj pan senator, bez waloryzacji, 
a więc co roku mniejsze. Ale ja twierdzę, że to są małe 
zachęty – zarówno jeśli chodzi o tę opłatę powitalną, 
jak i o te dopłaty następujące potem, roczne – zbyt 
małe, żeby wpłynęły one na chęć dobrowolnego wej-
ścia w ten system. Wprawdzie jest tam pułapka, że tak 
naprawdę wchodzić się tam będzie z urzędu i że trze-
ba będzie się z tego wycofywać, i to w przedziałach 
czasowych itd. Może to jakoś pozwoli złowić kogoś 
na wędkę, ale na pewno nie sprawią tego te grosze, 
które proponujecie na zachętę. Dlatego ja mam wąt-
pliwość, czy ten system będzie powszechny. On jest 
powszechny w kontekście potencjału, ale w rzeczywi-
stości nie będzie, w moim przekonaniu, powszechny. 
Do tego w sytuacji załamania gospodarczego, jeśli to 
zbiegnie się z którymś 4-leciem, to będziemy mieli 
pełno zbiegów z tego systemu. 

Dlatego to nie jest dobry, do końca przemyśla-
ny pomysł, tym bardziej że właściwie całość tego 
przedsięwzięcia chcecie państwo przerzucić, i to 
znowu w sposób ryzykowny, na pracodawców. No, 
chyba że założymy, że chodzi tu o 2-procentowe 
obniżenie płac pracownikom. A jeśli nie o to chodzi, 
to jest pytanie: kto te pieniądze pracownikom da? 
Zapłacą swoje, zapłacą za pracowników, a pieniądze 
z Funduszu Pracy, które były przeznaczone na ase-
kurację w przeszłości na wypadek bezrobocia, zosta-
ną skierowane do tego systemu. A to jest łamaniem 
swoistego porozumienia z pracodawcami, którzy, 
płacąc te 2,45% od wynagrodzeń, mają prawo ocze-
kiwać, że te pieniądze będą przeznaczone na system 
wspierania zatrudnienia. A państwo w ten sposób 
betonujecie jeszcze bardziej tę sytuację, w której 
zatrudnienie wśród osób najstarszych jest niskie. Bo 
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zarządzające, to zawsze możemy skorzystać z rad 
pana senatora Biereckiego i pieniądze przerzucić do 
Luksemburga. Oczywiście, to tak na marginesie. Pan 
się uśmiecha, to znaczy, akceptuje to.

Jeśli zaś chodzi o kontekst… Proszę państwa, 
czego w tej ustawie nie ma? I dlatego wołam o jej 
ulepszenie. Otóż nie ma zaufania do systemów ubez-
pieczeń w Polsce – i tych państwowych, i, jak wyka-
załem wcześniej, tego III filara. Nie ma zaufania – nie 
ma inwestycji. To podstawowa zasada gospodarki 
rynkowej: zaufanie buduje inwestowanie. A dlaczego 
nie ma tego zaufania? O tym już mówiliśmy.

W uzasadnieniu rząd pisze – z lekka – że to 
jest kopia systemu anglosaskiego, a dokładniej an-
gielskiego. To prawda. W Anglii od paru lat taki 
system funkcjonuje. Jest system przymuszonego 
uczestnictwa w tych systemach oszczędzania, on 
funkcjonuje. Nałożony jest ten obowiązek na pra-
codawców. Pracownicy, podobnie jak tutaj, dobro-
wolnie do niego wstępują bądź z niego występują, 
o ile nie zapomną i zdążą się wyrejestrować; tu coś 
z OFE wzięto. Ale, proszę państwa, uwaga… No, 
trzeba dobrze porównywać, choć nie powiem, że 
ja w 100% tych porównań dokonałem. W Anglii 
system gromadzenia w III filarze, w ogóle nawet 
w programach podstawowych, oparty jest przede 
wszystkim na wielkiej tradycji walki związków za-
wodowych z pracodawcami i ta tradycja sięga końca 
XIX w. Zatem gwarantem planów kapitałowych, 
planów emerytalnych w Anglii, w Ameryce też, 
w innych krajach również, są związki zawodowe. 
Ale nie tylko, bo związki zawodowe powstają, za-
nikają, są lepsze lub słabsze. To, czego w Polsce nie 
ma, to układy. Te przywileje pracownicze, wpisane 
tu, nakładające na pracodawcę obowiązek założe-
nia, prowadzenia konta, a później nawet odkładania 
składki, są tam gwarantowane nie przez ustawę, ale 
są zagwarantowane przez układy zbiorowe. One są 
źródłem prawa i obowiązkiem. One są gwarantowa-
ne przez akcję strajkową, protesty etc., etc., przez 
negocjacje. I pomyślność emeryta angielskiego bu-
duje się na dole, w zakładzie pracy. Podwyższają, 
zmniejszają składki, przenosząc kapitały.

A drugą gwarancją – ja bym prosił jednak pana 
Biereckiego do dyskusji, żeby może sprostował – taką 
o znaczeniu państwowym czy ponadpaństwowym, 
jest giełda londyńska. Lokaty na giełdzie londyńskiej 
w porównaniu z lokatami na giełdzie polskiej mają 
znacznie wyższy wskaźnik pewności. A ta ustawa 
zakłada, że fundusze będą przynajmniej w 70% inwe-
stowane w giełdę polską. No, giełda polska jaka jest, 
każdy widzi. I dlatego słusznie pan senator Bierecki 
uciekł do Luksemburga, a nie na giełdę polską.

Dlatego uważam, że tych warunków u nas nie 
ma. Nie ma związków w zakładach. Nie ma układów 
zbiorowych, w szczególności w sferze budżetowej. 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam 5 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 00  

do godziny 16 minut 06)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
I proszę o zabranie głosu pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kontynuuję swoje wystąpienie, o którym wspo-

mniałem już, omawiając wniosek mniejszości.
Przed chwilą senator Augustyn, zabierając głos 

w tej dyskusji, wskazał, że wiele środków z tytułu 
realizacji systemu PPK, pracowniczych planów ka-
pitałowych, będzie ubezpieczane Funduszem Pracy. 
Podkreślmy pewną sprzeczność: Fundusz Pracy jest 
funduszem solidarnościowym, a my teraz na rzecz 
drugiego funduszu solidarnościowego pobieramy 
czy zabezpieczamy środki. To jest trochę absurd. 
Ale senator Augustyn zapewne też wie, że z tego 
funduszu to już jest kolejna kwota, którą czerpiemy. 
Za chwilę będziemy pracować nad funduszem soli-
darnościowym innego rodzaju – określonym przez 
pana Morawieckiego na rzecz niepełnosprawnych – 
i będziemy pobierać z tego funduszu 0,15. Czyli już 
nie 2,45, tylko 2,15. Ale kto zna historię walki, m.in. 
pań, o program „Za życiem”… Tam już też pobrano 
środki z Funduszu Pracy, à propos realizacji funduszu 
„Za życiem”. I jeszcze wcześniej, i później. Pobiera się 
środki na staże dla pielęgniarek, lekarzy i innych… 
Tak prawdę powiedziawszy, miałbym pytanie do rzą-
du: jeszcze 1,5% z tego funduszu na ewentualną walkę 
z bezrobociem, funkcjonowanie urzędów pracy, a coś 
zostanie, oprócz piór i urzędników? Ale nie o tym 
chciałem mówić.

Jednak pałam optymizmem, jeśli chodzi o funk-
cjonowanie tej ustawy, ale pod warunkiem jej popra-
wy. I tego optymizmu bynajmniej nie czerpię z faktu, 
że mogą się zdarzyć katastrofy gospodarcze, jakie 
się zdarzyły – Lehman Brothers, etc. – i przepadnie 
gwarancja tego systemu. Bo twierdzę, że gospodarka 
polska jest ubezpieczana nie tylko przez wewnętrzny 
rynek, ale przede wszystkim przez uczestnictwo w ta-
kiej wielkiej organizacji gospodarczej, jaką jest Unia 
Europejska. A w niej np. jest państwo Luksemburg, 
o którym najwięcej – i o bezpieczeństwie finansowym 
tego państwa – powiedziałby nasz kolega, przewod-
niczący Bierecki, który zainwestował tam olbrzymie 
środki. Tak że jak nam nawet nie wypalą fundusze 
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(senator J. Rulewski) Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja też dołączam się do tej oceny, powiedziałbym, 

poziomu tej debaty. Właściwie po raz kolejny, po 
raz kolejny przy okazji rozwiązywania problemu, 
z którym mierzy się nie tylko Polska, ale cały świat, 
a w każdym razie duża część tego świata, problemu 
tego, jak zapewnić jakie takie, przyzwoite warunki na 
przyszłość dla obywateli, którzy dzisiaj pracują, za-
rabiają pieniądze, ale nie są pewni tego, co ich spotka 
w przyszłości, na temat tego problemu mówi się: nie 
da się, po prostu nic nie można zrobić. Jedyne, co jakiś 
czas temu przyszło do głowy naszym adwersarzom, 
to jest to, co się stało 5 lat temu, czyli to, że upań-
stwowiono OFE, które były… Dobre, złe? Pewnie ani 
takie, ani takie, ale jakimś pomysłem były. Prawda?

Z całą pewnością robimy tu bardzo wyraźny krok 
do przodu. Mówimy: środki w tym III filarze są środ-
kami prywatnymi i nie można ich zabrać. Myślę, że 
ten artykuł, który tutaj… Była propozycja, żeby nim 
uzupełniać zapis, bo zastanawiano się, co jeszcze 
można zrobić, żeby powiedzieć, że te środki są takie 
prywatne do sześcianu. Ten artykuł nie jest potrzebny, 
bo jeśli coś jest prywatne, to po prostu jest prywatne, 
a jeśli jest publiczne, to jest publiczne. Nie mówię 
już o tym, że każdy artykuł można w przyszłości 
zmienić, czego dowodem jest właśnie ustawa z 2013 r. 
o upaństwowieniu OFE. W końcu tam też były dys-
kusje, jakie to są środki. Wielu uważało, że to były 
środki prywatne, a mimo to zostały upaństwowione 
bez żadnych rekompensat. A więc jak ja słucham, 
że się nie da… No, proszę państwa, to znaczy, że 
my się w ogóle wycofujemy, zamykamy oczy, cho-
wamy głowę w piasek i w ogóle przestajemy… To 
znaczy prawdopodobnie większość z nas tu, na sali 
to jeszcze może uważać, z mniejszym lub większym 
prawdopodobieństwem, że jakoś tam będzie, bo tych 
pieniędzy jeszcze jakoś wystarczy. Prawda? Ale jeżeli 
spojrzymy na nasze dzieci albo nasze wnuki, to już 
wcale takie pewne nie jest. Ja przynajmniej wcale 
nie jestem pewien, jak to będzie z moimi dziećmi, 
które dopiero, można powiedzieć, zaczynają swoją 
przygodę z rynkiem pracy w taki czy inny sposób, 
na etatach, w działalnościach gospodarczych, różnego 
rodzaju umowach cywilnoprawnych itd., itd.

Wydaje się, że nie można zamykać oczu na to, co 
robi cały świat. Świat myśli o emeryturach państwo-
wych, o różnych filarach, o różnych rozwiązaniach, 
takich czy bardziej prywatnych, bardziej publicznych, 
solidarnych, pracowniczo-pracodawczych itd., itd. 
A ja tutaj cały czas w tej debacie słyszę: nie da się, 
lepiej tego nie róbmy, bo to na pewno jest złe. Mało 
tego, słyszymy: to jest zamach na prywatne pieniądze, 
to jest w ogóle do kitu, a w ogóle to są jakieś grosze, 

Nie ma zatem mobilności tego systemu, która po-
zwalałaby reagować na różne wstrząsy gospodarcze 
i społeczne.

Na koniec jeszcze tylko mała uwaga. Jeśli już ktoś 
tam oszczędza, to ja to traktuję tak, że ta składka 
– w tym przypadku pracodawcy, wynosząca 2,5%, 
a możliwe jest jej podniesienie do 4% – jest prze-
dłużeniem wynagrodzenia. Jeśli tak, to ja pytam, 
dlaczego ustawodawca nakazuje zwrócić to, co pra-
cownik dostał od pracodawcy, na rzecz ZUS, a nie 
choćby na rzecz tego pracodawcy. Rozumiem, że 
jego może nie być. To zostawmy temu pracownikowi 
to, co mu pracodawca w ramach układu, umowy 
o pracę, bo to jest tam zawarte, dał. Zostawcie mu 
to, a nie wzbogacajcie nędzną kasę, coraz bardziej 
pustą kasę ZUS.

Dlatego jeszcze raz proszę o stworzenie tych gwa-
rancji i o to, żeby odwrócić brak zaufania do wszyst-
kich instytucji ubezpieczeniowych, w tym publicz-
nych, w Polsce. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę…
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 

byłem wymieniony…)
Pan senator Grzegorz Bierecki w formie sprosto-

wania.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku, pan senator Rulewski ma szcze-
gólny styl wypowiedzi. Zasługuje na miano Myszki 
Miki naszego zgromadzenia. Trudno dyskutować 
i prostować to, co pan senator wypowiada, nie mając 
pojęcia o tym, o czym mówi, i nie mając informacji, 
których powinien zasięgnąć przed wypowiadaniem 
takich stwierdzeń. Ja nie mogę tego prostować, bo mu-
siałbym się zniżyć do pańskiego poziomu. Niestety, 
na tym poziomie dna na pewno mnie pan pokona. Tak 
że nie będę tego prostował.

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

Radziwiłła…
(Głos z sali: Konstantego.)
A, przepraszam…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Konstantego.)
Konstantego, Konstantego. Przepraszam, Panie 

Senatorze.
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(senator K. Radziwiłł) dotyczący wieku emerytalnego. Nie. Tego chcieli 
Polacy. Z całą pewnością było to wyjście naprzeciw 
dużej części ludzi, którzy chcą wcześniej iść na eme-
rytury. Tu jest zachęta do tego, żeby poprawić ich 
sytuację w przyszłości. To jest jedna rzecz, którą roz-
wiązujemy. Będzie szansa na to, żeby emeryci mieli 
więcej pieniędzy na przyszłość. To po pierwsze. Po 
drugie, co jest niezwykle istotne, jest szansa na to, 
że oszczędności Polaków w Polsce, które mogą być 
wykorzystane jako środki na inwestycje, będzie po 
prostu więcej.

Moim zdaniem zupełnie kluczowa rzecz w tej 
ustawie, która też zasługuje na pokazanie, to jest 
fakt, że jest to ustawa o dobrowolności, o wyborze, 
o tym, że daje się Polakom możliwość skorzystania 
z jakiejś opcji, a nie przymusza się ich do tego, żeby 
robili to, co według czyjegoś uznania jest dla nich 
najlepsze. Będą tacy, którzy to wybiorą i prawdopo-
dobnie z tego skorzystają. Będą też tacy, którzy nie 
wybiorą takiej opcji, ale jest to ich prawo. Wydaje 
mi się, że to trzeba najbardziej podkreślać. Tym się 
to różni od wszystkich rozwiązań, które dotychczas 
były, że Polacy będą mogli kształtować swoją przy-
szłość w oparciu o swoje własne wybory i preferencje. 
Uważam, że choćby dlatego warto poprzeć tę ustawę. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim na samym wstępie zastrzegę, 

a to w takim celu, aby pan senator Radziwiłł na mnie 
później nie nakrzyczał, że ja nie będę głosował prze-
ciwko tej ustawie, co nie znaczy, że wszystko mi się 
w niej podoba.

Otóż jest takie powiedzenie, że można ustrzelić 
jednym strzałem 2 ptaki. To jest marzenie bardzo wie-
lu myśliwych, a także ekonomistów, którzy chcieliby 
różnymi rozwiązaniami załatwić od razu kilka spraw. 
Nie wiem, może to się udaje, ale na ogół rzadko.

Weźmy taki przykład jak 500+. O 500+ mówio-
no, że ma 2 cele. Pierwszy cel to zmniejszyć ubó-
stwo, a drugi – poprawić dzietność. Efekt jest taki, 
że ubóstwo zmniejszono. To nie ulega wątpliwości. 
A jeśli chodzi o dzietność, to w poprzednim roku się 
poprawiła, w tym roku mamy już spadek urodzeń. 
Po prostu nic z tego nie będzie, nie tą metodą. Są 
inne metody, które trzeba byłoby zastosować w tym 
celu. Jeżeli się stosuje te metody, a nie stosuje się 
innych, to z reguły jest tak, że jeden cel się osiąga, 

a jak nie będziemy tego waloryzować, to za 40 lat to 
już w ogóle będzie śmiech na sali, bo ile wtedy będzie 
warte 250 zł… itd., itd. No, proszę państwa, na pewno 
ta ustawa nie jest idealna i pewnie będzie można ją po-
prawić, tak jak wiele innych ustaw. I myślę, że każdy 
następny rząd będzie miał tutaj pole do popisu, będzie 
mógł zaproponować pewne korekty. Ale to jest z całą 
pewnością krok w stronę, której oczekuje większość 
z nas, a już na pewno to następne pokolenie. Chodzi 
o to, żeby stworzyć jakieś podstawy. Ktoś tam kpił, że 
w stosunku do 2 tysięcy 400 czy 500 zł miesięcznie 
to niedużo. Moim zdaniem to jest dużo, w stosunku 
do 2 tysięcy na pewno. W stosunku do wyższych 
emerytur, które są udziałem bardzo niewielu, to jest 
już rzeczywiście niedużo, ale, proszę państwa, od 
czegoś trzeba zacząć. I wydaje się, że to jest po prostu 
krok we właściwym kierunku.

Jakie my mamy problemy? Moim zdaniem mamy 
dwa problemy i od samego początku prac nad tą usta-
wą nikt tego nie ukrywał. A tutaj pojawił się taki 
zarzut, że te pieniądze tak naprawdę zbiera się nie dla 
tych, którzy będą je składać, tylko dla kogoś innego, 
kto z nich skorzysta, np. jakiegoś tam biznesu.

Proszę państwa, my mamy w Polsce 2 proble-
my, które są jakoś tam związane z oszczędzaniem. 
Pierwszy problem to jest kwestia naszej przyszłości 
czy przyszłości Polaków, a drugi to jest kwestia braku 
kapitału w Polsce. My się cieszymy, że przychodzą 
inwestorzy z zagranicy, ale powiedzmy sobie wprost: 
cieszymy się mniej, niż cieszylibyśmy się wtedy, gdy-
by te inwestycje były polskimi inwestycjami.

Od samego początku, jeżeli czytalibyśmy uważnie 
uzasadnienie do ustawy, widzielibyśmy, że jest tam 
bardzo wyraźnie wskazane, że pierwszy problem, 
który rozwiązujemy, to jest kwestia przyszłości. Nie 
nazywałbym tego emeryturą. To jest kwestia przy-
szłości, materialnych zabezpieczeń Polaków na przy-
szłość. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

Drugi problem, który rozwiązujemy, to jest nie-
chęć Polaków do oszczędzania i brak polskiego kapi-
tału na polskim rynku. Potrzebna jest jakaś zachęta 
do tego, żeby to zmienić. Co do tego nie ma żadnych 
wątpliwości. Te 2 zadania są realizowane przez tę 
ustawę w sposób mniej czy bardziej doskonały. Może 
można by to robić bardziej ambitnie, można by więcej 
pieniędzy tam przelewać, ale moim zdaniem z całą 
pewnością i tak jest to krok we właściwym kierunku. 
Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.

Jest szansa, że w wyniku wprowadzenia tej usta-
wy będzie tak, że w przyszłości pieniądze rozpo-
rządzalne każdego człowieka, który wejdzie w to 
dobrowolnie, całkowicie dobrowolnie… Tu jest też 
różnica odnosząca się do kwestii wieku emerytalnego. 
To nie jest tak, że polski rząd spowodował problem 



43
66. posiedzenie Senatu w dniu 24 października 2018 r.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (cd.)

(senator M. Borowski) szły budżet wypłaci więcej, to jest odkładanie proble-
mu, przerzucanie tego worka z węglem komu innemu 
na plecy. Czyli nie ma innego sposobu jak to, żeby 
obywatele dzisiaj oszczędzali. 

Ale jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce, to jest 
cała gama możliwości, cała gama możliwych działań, 
które rząd – ten i następne – może podejmować, żeby 
inwestycje w Polsce rosły, poczynając od stabilnego 
prawa podatkowego i nie tylko podatkowego, również 
karnego, również cywilnego, a także odpowiedniego 
działania urzędów skarbowych, izb skarbowych, róż-
nego rodzaju wsparcia, które może być stosowane. I tu 
przede wszystkim trzeba by działać. A kwoty, które 
będą oszczędzane przez obywateli na przyszłe emery-
tury, powinny tylko być wspomagające. To nie powin-
no być głównym celem – czy jednym z dwóch głów-
nych celów – tego programu. Tymczasem próbuje się 
z tego zrobić jeden z tych głównych celów. Dlaczego 
tak twierdzę? Dlatego, że jeśli chodzi o emerytury, no 
to mamy już powtórkę z rozrywki, muszę powiedzieć. 
Pamiętacie państwo, jak wchodziły OFE, to były te 
różnego rodzaju reklamy o wakacjach pod palmami 
itd. Potem się z tego wyśmiewano. No, dzisiaj tak 
reklamować chyba nie wolno, ale rząd to w pewnym 
sensie robi, a mianowicie wszędzie upowszechnia 
takie tabelki, w których podaje, że jak ktoś będzie 
oszczędzał 2%, a pracodawca dołoży mu 1,5% – ra-
zem to będzie 3,5% – to po 40 latach będzie miał 
emeryturę dodatkową 2 tysiące 700 zł. No i teraz 
bez jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia każdy, kto to 
czyta, myśli sobie tak: no to jest świetna rzecz; dzisiaj 
2 tysiące 700 zł jest więcej niż przeciętna emerytura. 
No tak, tylko że za 40 lat płace też będą odpowiednio 
wyższe. To po pierwsze.

(Senator Dorota Czudowska: Będzie wyższy pro-
cent.)

Słucham?
(Senator Dorota Czudowska: To będzie wyższy 

procent.)
(Senator Jan Rulewski: Nie będzie…)
No, nie będzie wyższy, procent nie będzie wyższy.
(Senator Dorota Czudowska: Procent ten sam, ale 

kwota wyższa.)
Dobrze, Pani Senator, to wyobraźmy sobie – tu 

trzeba dużej wyobraźni, ale tak wynika z tych da-
nych, które rząd pokazuje – za 40 lat przeciętna pła-
ca wynosić będzie ok. 13,5 tysiąca zł, i to realnie. 
Podkreślam, że realnie, a to znaczy że zakładamy, 
że nie ma ruchu cen w ogóle. Czyli tak jakby dzisiaj 
wynosiła 13,5 tysiąca. No, to w tym momencie emery-
tura wynosząca 2 tysiące 700 już nie wydaje się taką 
wielką emeryturą, przyzna pani. Oczywiście ona jest 
dodatkowa, bo jest jeszcze ta emerytura podstawowa 
z ZUS. Prawda? Ta jest dodatkowa.

A teraz przyjrzyjmy się temu, jak to zosta-
ło wyliczone. Otóż zakłada się, że składki, które 

a drugiego celu się nie osiąga i marnuje się pieniądze. 
Bo – wracam do przykładu 500+ – jakaś część tych 
pieniędzy, przekazywana rodzinom, które z punktu 
widzenia dochodów tego nie potrzebują, jest po pro-
stu… może inaczej, mogłaby być lepiej wykorzystana. 
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli chodzi o ten 
przypadek, który dzisiaj omawiamy, tę bardzo ważną 
ustawę, to ona również ma takie dwa cele. O tym 
zresztą tu przed chwilą pan senator Radziwiłł mówił: 
że jeden cel to są właśnie te emerytury, które szykują 
się niskie, więc trzeba by jednak zachęcić obywateli 
do tego, żeby oszczędzali na przyszłość, a drugi cel 
jest taki, że nie ma kapitału, za mało jest tego ka-
pitału i w ten sposób my ten kapitał tworzymy. No 
więc jest pytanie, czy te 2 cele można tak swobodnie 
osiągnąć. Otóż uważam, że nie, że w tym projekcie 
coś jest ukryte, to znaczy w gruncie rzeczy któryś 
cel jest ważniejszy.

Nie ma to jak cytować samego siebie. Otóż w roku 
2012 na łamach poczytnej „Gazety Codziennej” na-
pisałem w takim artykule dotyczącym systemu eme-
rytalnego: apelowałem do…

(Senator Andrzej Pająk: „Gość Niedzielny”?)
No, jak mi pan załatwi, żebym mógł pisać 

w „Gościu Niedzielnym”, to będę tam pisał.
(Wesołość na sali)
„Apelowałem do rządu o – cytuję – «rozpropago-

wanie potrzeby indywidualnego oszczędzania eme-
rytalnego (III filar)». Niestety, przez rok nic się nie 
działo”. Rok później, kiedy likwidowano… jeszcze 
nie likwidowano, ale w każdym razie mocno refor-
mowano otwarte fundusze emerytalne, napisałem, 
że „ani reformy OFE, ani ZUS nie zapewnią godzi-
wych emerytur. Świadczenia wyliczane z nagroma-
dzonych składek będą relatywnie znacznie niższe niż 
dziś. Grozi nam powstanie wielomilionowej grupy 
sfrustrowanych emerytów i spore koszty budżetowe 
wynikające z obowiązkowej dopłaty do emerytur niż-
szych od minimalnych. Sytuację może uratować tylko 
dobrowolne oszczędzanie w III filarze. Potrzebne są 
bardziej zdecydowane, materialne zachęty do oszczę-
dzania w tej formie i szeroka sponsorowana przez rząd 
akcja informacyjna i promująca w mediach”. Można 
powiedzieć, że ten projekt niewątpliwie wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom w części emerytalnej. 
I ja rzeczywiście kładłem nacisk na kwestię emery-
tur. Dlaczego? Dlatego, że nie ma innego sposobu 
na to, żeby emerytury za 20, 30, 40 lat były w miarę 
godziwe, pozwalające się utrzymać, jak oszczędzanie 
dzisiaj przez obywateli. Nie ma innego sposobu. Bo 
te inne sposoby, to znaczy np. podwyższanie dzisiaj 
obowiązkowej składki zusowskiej, będą prowadzi-
ły do problemów gospodarczych, ekonomicznych. 
Odkładanie tego na przyszłość, zakładanie, że przy-
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(senator M. Borowski) Dobrze, proszę uprzejmie.
(Senator Marek Borowski: …się wypowiem.)
Dziękuję.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Panie Marszałku, 

sprostowanie.)
Był pan senator wymieniony?
(Głosy z sali: Był, był.)
Z nazwiska?
(Senator Marek Borowski: Był, był, dwukrotnie.)
No dobrze, proszę uprzejmie.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Dziękuję.)
Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, Panie 

Senatorze Borowski, że krzyczeć na pana nie zamie-
rzam. I nie przypominam sobie, żebym krzyczał kie-
dykolwiek na kogokolwiek w tej sali.

Ale korzystając z tego sprostowania, chciałbym 
zauważyć, że kiedy w kontekście mojego nazwiska 
mówił pan o nieskuteczności tej pronatalistycznej 
części programu 500+, podawał pan liczby, które 
są… No, interpretuje pan je – bo nie mówił pan 
o samych liczbach – niestety nieprawidłowo. Liczba 
urodzeń od 2010 do 2015 r. nieustannie spadała. 
To była różnica ponad 45 tysięcy urodzin. Z kolei 
w roku 2016 ta liczba wyniosła już nieco więcej niż 
w 2015 r. Będę podawał liczby od stycznia do lipca, 
ponieważ 2018 r. jeszcze nie minął. Od stycznia do 
lipca 2015 r. było 216 tysięcy, w 2016 r. – 223 tysią-
ce, czyli więcej niż poprzedniego roku, w 2017 r. 
– 235 tysięcy, czyli jeszcze więcej, a w 2018 r., 
w roku bieżącym – 230 tysięcy. A więc jest mniej 
niż w 2017 r., ale więcej niż w 2016 r. i we wszystkich 
poprzednich latach.

(Senator Mieczysław Augustyn: Mniej niż 
w 2014 r.)

Panie Senatorze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mniej niż 

w 2014 r.)
…jest więcej niż w 2016 r. i w 2015 r., i we wszyst-

kich poprzednich latach. Jest więcej. 230 tysięcy dzie-
ci urodziło się od stycznia do lipca w tym roku. I to 
są fakty. Oczywiście, jeżeli ktoś się spodziewa, że 
w wyniku 500+ co roku będzie wzrastać ta liczba, no 
to po prostu to jest nierealistyczne. Niemniej jednak 
ona wzrosła i utrzymuje się na wyższym poziomie. 
I to jest fakt. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Bierecki. Proszę.

będą wnoszone, te 3,5%, do odpowiednich fundu-
szy, będą przynosiły zyski roczne, co roku 3,5%. 
Proszę państwa, gdzie takie zyski są? W których 
akcjach? W jakich obligacjach? Przecież chyba nie 
zakładamy, że sytuacja budżetu polskiego będzie 
tak dramatyczna, że nasze obligacje skarbowe trze-
ba będzie sprzedawać i płacić odsetki w wysokości 
3,5%, 4% itd. Raczej zakładamy, że będzie coraz 
lepiej i że w związku z tym będziemy schodzili do 
poziomu, nie wiem, niemieckiego, francuskiego, do 
1,5%. A przecież te obligacje, te fundusze inwesty-
cyjne mają kupować… One mają przynosić zyski 
dla emerytów. A teraz sprawa akcji. Przez minione 
24 lata dość burzliwego rozwoju Polski – Polska nie 
jest w ruinie – indeks WIG20 wzrósł dwukrotnie, 
mówiąc krótko, przeciętny wzrost miał w okolicach 
2%. Pytam więc, skąd te 3,5%. Mało tego, część 
tych pieniędzy będzie lokowana na depozytach 
bankowych. Które banki będą dawać 3,5%? Proszę 
państwa, mamy tutaj do czynienia z manipulacją po 
prostu. (Oklaski) Ja przeciwko temu protestuję, bo 
taka manipulacja już raz miała miejsce – w 1999 r. 
– i drogo nas to kosztowało. Mówcie prawdę. Nie 
róbcie takich obliczeń. Mówcie prawdę, że to będą 
pieniądze skromne. Mało tego, jeżeli chodzi o tych 
najniżej zarabiających…

(Senator Mieczysław Augustyn: O ile będą…)
Jeżeli chodzi o tych najniżej zarabiających, to tam 

się dopuszcza, bo przecież ci najniżej… W materiale 
Ministerstwa Finansów jest taka tabelka, która poka-
zuje, że tzw. pierwszy kwintyl, czyli 20% najmniej 
zarabiających Polaków… Oni więcej wydają niż za-
rabiają, oni są po prostu zadłużeni. W związku z tym 
oni albo nie będą przystępować do tego programu 
w ogóle, albo… Widać, że rząd stara się ich jakoś 
przyciągnąć, bo mówi: ci będą mogli zmniejszyć swo-
ją część składki z 2% do 0,5%. I do tego pracodawca 
dołoży 1,5%. No, proszę państwa, to oznacza, że oni, 
jak już przejdą na emeryturę, dostaną z tych dodat-
kowych środków, tak na dzisiejsze pieniądze, 80 zł. 
Tak więc akurat dla nich to ma najmniejsze znaczenie, 
a przecież mówi się, że tu chodzi o to, żeby ci, co 
mają najniższe emerytury, mieli je wyższe. Proszę 
państwa, widać wyraźnie, że ten program jest przede 
wszystkim nakierowany na zdobycie pieniędzy na 
inwestycje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, dziękuję.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję bardzo i…)
Proszę uprzejmie się wpisać.
(Senator Marek Borowski: Tak, po senatorze 

Biereckim…)
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tu, niedaleko, na rondzie de Gaulle’a, tak? Tam mogą 
sobie posiedzieć polscy emeryci. Tyle z tego złudzenia 
zostało.

Tak więc doświadczenie, bolesne doświadczenie 
zostało wykorzystane przy tworzeniu tego programu. 
Robimy to dobrze, robimy to tak, jak trzeba, robimy 
to tak, jak robią to w krajach rozwiniętych, do których 
Polska od niedawna już się zalicza czy jest zaliczana, 
o, tak powiem. Nie robimy tego na wzór krajów takich 
jak Chile czy innych, które podobnie jak my przeszły 
przez bolesne doświadczenie OFE.

Miejmy nadzieję, że to się uda, bo – podobnie jak 
pan senator Radziwiłł – nie zgadzam się z podejściem 
proponowanym w tej debacie, że nic się nie uda, że 
nie warto próbować, że nie powinniśmy niczego robić, 
aby sprostać wyzwaniom, które przecież widzimy 
i o których wiemy, że nastąpią. To są bardzo poważne 
wyzwania, wyzwania wynikające z zepsutej demo-
grafii Polski, wynikające z faktu wyemigrowania czy 
wypchnięcia na emigrację przez poprzednie rządy 
całej masy młodych ludzi, którzy mogliby przecież 
budować nasz dobrobyt, a stali się podatnikami in-
nych krajów. To są przyczyny, dla których borykamy 
się z wyzwaniami na ogromną skalę. Mamy przecież 
wielki ubytek ludzi w wieku produkcyjnym.

Ta krytyka, te głosy zwątpienia przychodzą ze 
strony senatorów, których pamiętam z poprzedniej 
kadencji, kiedy głosowali za przejęciem środków 
z OFE. Bardzo żarliwie wspierali wtedy ówczesnego 
premiera Tuska w pomyśle, żeby zabrać te pieniądze, 
i twierdzili, że nie są to pieniądze Polaków. Miejcie, 
Panowie, trochę powściągliwości, powściągliwości 
w swoich wystąpieniach. Macie na swoim koncie ope-
rację, o której usłyszeliśmy na tych słynnych taśmach, 
operację bardzo złą, bardzo złą, i nie przykryje pan 
tego żadnymi wtrętami, które nie mają zupełnie 
związku z tą dyskusją, Panie Senatorze Augustyn. 
Pan głosował za tamtym rozwiązaniem i pan wspierał 
tamte działania.

Wreszcie też chcę państwu powiedzieć, że to prze-
cież nie będzie jedyne narzędzie służące zapewnieniu 
czy zabezpieczeniu środków w okresie emerytalnym. 
Mamy ZUS, mamy środki, które idą z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, teraz będzie też ten pro-
gram kapitałowy, ponadto ludzie przecież zwyczajnie 
oszczędzają, budują swój majątek… Może też trzeba 
popracować nad ustawą o odwróconej hipotece, będą-
cej narzędziem używanym w wielu krajach, która do 
Polski została jednak wprowadzona niewłaściwie – o, 
tak bym powiedział – ponieważ to rozwiązanie nie 
działa, jak widać. Jak widać, nie działa. Tak więc są 
różne narzędzia. Niech Polacy mają do swojej dyspo-
zycji wiele narzędzi, żeby zapewnić sobie spokojną 
starość.

Wreszcie ostatnia sprawa, o której, żeby rozła-
dować atmosferę, chcę państwu powiedzieć. Wśród 

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właściwie to sprostowanie, które pan senator 

Radziwiłł przedstawił, pozwala mi na rozpoczęcie 
mojego wystąpienia, no bo prawdą jest – i to chciał-
bym obu panom senatorom powiedzieć – że najwięk-
szą dzietność polskie rodziny osiągają poza granica-
mi kraju, np. w Wielkiej Brytanii. Dlaczego tak się 
dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że czują się tam 
bezpiecznie, stabilnie i mogą podejmować to wyzwa-
nie, to ryzyko finansowe, ten trud wychowania dzieci, 
wielu dzieci. Mają zabezpieczenia, które dają im to 
poczucie bezpieczeństwa. Istnieją tam zabezpiecze-
nia socjalne, które dają im poczucie bezpieczeństwa, 
i dzięki temu mogą podjąć decyzję, żeby mieć wiele 
dzieci.

Jeśli chodzi o ten program, o którym dyskutuje-
my, to niedawno Wielka Brytania przyjęła podobny 
program. To obowiązuje w Niemczech, we Francji, 
w Holandii. Nie jest to coś, co wymyśliliśmy tutaj na 
własny użytek. Nie jesteśmy pionierami, jeśli chodzi 
o to rozwiązanie. To jest jeden ze sposobów uzupeł-
nienia dochodów w okresie emerytalnym poprzez 
długoterminowe oszczędzanie. Te długoterminowe 
oszczędności pojawią się w Polsce – a bardzo ich 
brakuje – i będą służyć naszej gospodarce. To jest 
bardzo ważny cel, który osiągamy dzięki tej ustawie.

Wreszcie – to fundamentalna różnica pomiędzy 
tym, czym było OFE, a tym, czym będą te PPK, pra-
cownicze programy kapitałowe – te PPK nie będą 
generować wzrostu długu. Przecież OFE nie tworzyły 
żadnych dodatkowych oszczędności. Tam szła część 
składki na ubezpieczenie społeczne. To nie były żadne 
dodatkowe oszczędności. OFE generowały zadłuże-
nie. W odróżnieniu od tego, czym było OFE i jakie 
zagrożenie stanowiło dla finansów państwa długo-
terminowo, PPK przyczynią się do ustabilizowania 
finansów gospodarstw domowych, ale także finansów 
państwa. To są potężne oszczędności, które będą ro-
snąć i będą rosnąć jako pieniądze, które należą do 
polskich obywateli. To jest bardzo ważny element. 
Przecież mówimy tu o programie, który jest progra-
mem powszechnym, dobrowolnym, współtworzonym 
przez pracodawców, pracowników i państwo.

To jest program – w odróżnieniu od OFE, o któ-
rym tyle razy w tej debacie mówiliśmy – z którego 
można wystąpić i z którego można zabrać swoje pie-
niądze. Tego nie było w przypadku OFE. Nauczka, 
którą mamy wszyscy, po złudzeniu, które zafundowa-
ły nam wielkie międzynarodowe koncerny finansowe, 
grupy finansowe, opowiadając o tym, jakie to będzie 
szczęście, jak będziemy oszczędzali w ramach OFE, 
otwartych funduszy emerytalnych… Pokazywali 
nam te palmy. Teraz już wiemy, że z tych palm czy 
palem została nam tak naprawdę ta jedna, która stoi 
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(senator G. Bierecki) twierdzę, że to nie kwestia emerytur, a przynajmniej 
nie kwestia tych najniższych emerytur leżała u pod-
łoża tej propozycji. U jej podłoża leżała sprawa środ-
ków na inwestycje. Wspomniałem już o tym, że ta 
wspominana waloryzacja, o te 2 tysiące 700 zł, jest 
rozdęta do niemożliwości i że po prostu tak nie wolno 
mamić ludzi. 

A jeżeli chodzi o same środki inwestycyjne, to 
w ustawie jest powiedziane, że fundusze inwestycyjne 
powinny co najmniej 40% środków przeznaczać na 
akcje spółek notowanych w WIG20. A wiemy, co to 
jest WIG20 – to są przede wszystkim spółki pań-
stwowe, czyli to do nich będzie kierowany dopływ 
tych pieniędzy. Gdyby było pełne zaufanie do tego, 
że spółki te są obsadzane ludźmi kompetentnymi, że 
nie są poddawane presji rządu, żeby realizować pewne 
zadania rządowe, nawet jeżeli to się nie opłaca, to 
jeszcze pół biedy. No ale dzisiaj mamy taką sytuację, 
że spółki państwowe np. dofinansowują górnictwo, 
pośrednio, ale to robią, czy np. samochód elektrycz-
ny, ten fantom wymyślony przez pana premiera, czy 
inne pomysły, typu ten prom nieszczęsny, którego 
stępka rdzewieje tam gdzieś na pochylni „Wulkan” 
w Szczecinie, czy jakaś Luxtorpeda. Jest Państwowy 
Fundusz Rozwoju, który co i raz coś kupuje. Ostatnio 
w prezencie panu prezesowi kupił kolejkę. Tak więc 
rzecz polega na tym, że efektywność tych inwestycji 
może się okazać niska. Nie ma tutaj żadnej gwarancji, 
że będzie inaczej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Już się okazała.)
Dalej. Fundusze prywatne, ale i te związane z pań-

stwowymi firmami, z bankami itd. będą inwestowały 
w akcje. Dobrze. Jaka jest gwarancja dla tego przy-
szłego emeryta, który tam odkłada, że będą to inwe-
stycje rozumne? W tej chwili już pomijam naciski 
państwa w tym względzie, tylko skupiam się na tym, 
czy będą to inwestycje rozumne. Ja obserwowałem 
inwestycje naszych funduszy inwestycyjnych – nie 
będę wymieniał nazw oczywiście – i to, jak one in-
westowały. Otóż, nie wiem, chyba po prostu ekspe-
rymentowały. Mają określoną opłatę od aktywów, 
0,5%, i to zawsze wezmą. Pozostaje oczywiście 0,1%, 
jeżeli dobrze będą inwestować. No, ale jak będą źle 
inwestować, to będą miały 0,5%. Niestety, jak obser-
wowałem tamte fundusze, to zauważyłem, że bardzo 
często ci pracownicy, którzy mieli tam powierzone 
określone działki, zwyczajnie sobie eksperymento-
wali. Ja wiem, że w tej ustawie są pewne zabezpie-
czenia, że jest pewien procent na to, pewien procent 
na to, ale w tych granicach można jeszcze wykazać 
się niekompetencją. I teraz pytanie brzmi: jakie jest 
tutaj zabezpieczenie? Bo przecież te fundusze będą 
obracały pieniędzmi określonej grupy przyszłych 
emerytów. Gdyby znalazły się tu takie zabezpiecze-
nia, że w przypadku negatywnego wyniku towarzy-
stwa muszą dołożyć, że muszą po prostu, do pewnego 

modeli zabezpieczenia emerytalnego jest też coś, 
co świetnie rozumieją ludzie w Afryce. Pamiętam, 
że czytałem w książce ,,Heban’’ Kapuścińskiego 
o tym, jak to socjalistyczny kraj afrykański przyj-
mował wszystkie ustawy socjalistyczne, parlament 
jednogłośnie przyjmował te ustawy, ale jednej nie 
przyjął – ustawy alimentacyjnej. Posłowie wtedy 
stwierdzili: dlaczego mamy płacić tej kobiecie, któ-
ra zabrała dziecko, skoro przecież to dziecko jest jej 
zabezpieczeniem na przyszłość. A więc, żeby trochę 
rozładować atmosferę, dodam: pamiętajmy o tym, że 
największą, najlepszą dla nas inwestycją i najwięk-
szym zabezpieczeniem są nasze dobrze wychowane 
dzieci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Najpierw, Panie Marszałku, jeśli pan pozwoli, to 

ja poza czasem… Bo będę coś prostował. Tak że…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To będzie 

sprostowanie?)
Bo byłem wywołany przez pana senatora 

Radziwiłła.
Ale co ja powiedziałem, Panie Senatorze? To, że 

w tym roku jest spadek liczby urodzin – i koniec, 
kropka. Niestety, Panie Senatorze, może pan tego 
nie słyszał, ale sama propaganda związana z 500+ 
mówiła o 2 celach: o kwestii ubóstwa i o tym, że 
wreszcie dojdziemy do zastępowalności pokoleń. No 
więc okazuje się, że nie, tą metodą na pewno nie. I to 
tyle w tej sprawie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
To tak żeby nie tracić czasu…
A teraz przejdę do tematu właściwego. Wracam tu 

do kwestii środków, które mają służyć inwestycjom, 
bo jeśli chodzi o emerytury, to, tak jak powiedzia-
łem… Aczkolwiek oczywiście dla znacznej części 
społeczeństwa to oszczędzanie przyniesie w przy-
szłości pewien dodatek do emerytury, i dobrze. Ale 
zdecydowanie za mały nacisk jest tu położony na 
kwestię tych ludzi, którzy mają niskie zarobki. I te 
propozycje, które tutaj są, czyli premia powitalna, 
potem dodatki roczne… One są niezwykle skromne 
i one tych problemów nie rozwiążą. A dopuszczenie 
do tego, żeby pracownicy zmniejszali sobie składkę 
do 0,5% – faktycznie tak to formalnie jest, prawda? 
– sprawi, że ten późniejszy dodatek do emerytury 
będzie już zupełnie śladowy. Dlatego ja po prostu 
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(senator M. Borowski) 2017 r. – 1,45. Cały czas jest wzrost. Jak będzie w roku 
2018? Nie wiadomo, dlatego że to jest dość skompli-
kowane obliczenie. Trzeba patrzeć na liczbę kobiet, 
które wchodzą w wiek rodzenia dzieci. Oczywiście 
jest jeszcze daleko do zastępowalności, ale wszystko 
jednoznacznie idzie w tym kierunku. Zastępowalność 
pokoleń jest przy wskaźniku 2,1. Ten kierunek tu jest 
i nie można tego negować. Dziękuję bardzo.

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

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Goście!
Temat oczywiście nie dotyczy medycyny, ale 

jak już generalizujemy, to trzeba przypomnieć, że 
w ostatnim okresie, rok do roku, zmarło 16 tysięcy 
Polaków więcej. Są blaski i cienie każdej statystyki.

Tak na marginesie jeszcze krótkie sprostowanie 
odnośnie do stępki. Mnie też nurtowało, czemu ona 
tak rdzewieje, Panie Senatorze. Jako szczecinianin 
zadałem sobie trud dojścia do tego poprzez znajomych 
stoczniowców. Okazało się, że to nie jest stępka. To 
w ogóle nie jest stępka. To jest element wzięty z nie-
daleko położonej fabryki morskich elektrowni wia-
trowych. To jest duży element konstrukcyjny, który 
w ogóle nie ma nic wspólnego ze statkiem. On został 
przywieziony na gwałt, jak pan premier Morawiecki 
miał przybić tabliczkę, że będzie prom. To w ogóle 
nie jest element statku. Notabene tabliczkę ktoś pod-
wędził. Ten element tam jest, rdzewieje i nic więcej 
się nie dzieje.

Przechodzę do meritum. Z uwagą przysłuchiwa-
łem się państwa bardzo ciekawym wystąpieniom 
i przypomniały mi się słowa „kto jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci kamieniem”. Ja nie głosowa-
łem za OFE, nie byłem wtedy senatorem. Jestem tu 
w pewnym stopniu ofiarą, ale jako ponad 60-latek 
chyba już się nawet nie załapuję na te PPK, a więc 
nie mam z tym wiele wspólnego.

W ramach ostatniej kampanii wyborczej współ-
pracowaliśmy z wieloma młodymi ludźmi, wśród 
których był jeden makler giełdowy. Jak rozmawiali-
śmy na wesoło, to pytałem ich, co oni sądzą o PPK. 
Najpierw makler wszystkich zadowolił stwierdze-
niem, kim jest makler. Makler to jest taki gość, który 
obraca twoimi pieniędzmi, aż nic z nich nie zostanie. 
I to w pewnym stopniu oddaje istotę rzeczy. Mówię to, 
patrząc na spadki na polskiej giełdzie. Mam nadzie-
ję, że przejściowe. Szukając dobrych stron ustawy, 

stopnia przynajmniej, wyrównać tę stratę, no to może 
byłaby jakaś gwarancja, ale tak niestety nie jest.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Już kończę.
I wreszcie, żeby jeszcze potwierdzić to, co mó-

wiłem o inwestowaniu tych środków w projekty, na 
których zależy rządowi, a co niekoniecznie musi być 
rentowne… Przeczytałem, dowiedziałem się, że np. 
jest problem z elektrownią Ostrołęka C. To jest elek-
trownia węglowa. Banki nie chcą tego kredytować, są 
z tym problemy. Ministerstwo Energetyki stwierdziło, 
była taka wypowiedź, że zapewne uda się to zrobić za 
pomocą właśnie tych funduszy emerytalnych, które 
są tworzone przez PGE, przez inne przedsiębiorstwa 
energetyczne. I to budzi niepokój. I to niestety nie 
zostało rozstrzygnięte i nie ma tutaj bezpieczników. 
Dlatego, podkreślam, byłem za tego typu rozwiąza-
niem, już dawno, co cytowałem, i szereg rozwiązań 
w tej ustawie jest dobrych… Miejmy nadzieję, że te 
zagrożenia, o których tutaj mówię, nie wystąpią. Na 
pewno będziemy to wszyscy bacznie obserwować, 
ale szkoda, że nie usunięto ich od razu.

Druga rzecz. Jeszcze raz apeluję: proszę nie mani-
pulować danymi, nie oszukiwać obywateli, nie obie-
cywać im gruszek na wierzbie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Tadeusza…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Przepraszam. 

Proszę o możliwość sprostowania.)
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku
Ja w nawiązaniu do tego ostatniego zdania: proszę 

nie manipulować danymi. No, z całym szacunkiem 
dla pana senatora, który zarzuca mi jakieś mani-
pulacje, ja mówiłem o tym, jak wyglądały liczby, 
i nie będę już tego powtarzał. Chodzi o liczby uro-
dzeń od stycznia do lipca w latach od 2010 do 2018. 
Rzeczywiście jest ich mniej niż w ubiegłym roku, 
ale więcej niż we wszystkich poprzednich latach. To 
jest pierwszy fakt.

Drugi. Nie wiem, na jakiej podstawie pan sena-
tor Borowski uważa, że dzietność w Polsce spada, 
bo takich danych po prostu jeszcze nie ma. Według 
danych GUS, które można przeczytać, dzietność w la-
tach poprzednich kształtowała się tak: 2010 r – 1,38, 
to jest liczba dzieci na kobietę; 2015 r. – 1,29, czyli 
o wiele mniej niż w 2010 r.; 2016 r. – 1,36, wzrost; 
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(senator T. Grodzki) dzić na swoją emeryturę. Bo nawet jeżeli ktoś będzie 
prywatnie gromadził swoje oszczędności, wolumen 
tych oszczędności również będzie zależał od tego, 
jak długo będziemy pracować. Źródłem dobrobytu 
Polski, każdego z nas – powtórzę – jest praca. I tylko 
ona, nie emerytura. Bo starzenie się społeczeństwa 
w dużych, rozwiniętych, starych krajach powoduje 
spadek wzrostu od 1% do 1,5% rocznie. Przykład 
Japonii jest tutaj najbardziej wyrazisty. Emerytury 
zawsze są niższe od płacy. Im więcej emerytów, tym 
mniej pieniędzy na rynku. Chyba że uda się jakoś 
uruchomić majątek, który emeryci zgromadzili. Tu się 
zgodzę z panem senatorem Biereckim: rzeczywiście, 
wróćmy do ustawy o odwróconym kredycie hipotecz-
nym. Tam te gwarancje dla emerytów były być może 
na tak wysokim poziomie, że zniechęciły banki do 
oferowania produktu. Trzeba do tego wrócić, znaleźć 
gdzieś modus vivendi, tak ażeby to uruchomić. Bo pa-
radoks polskich emerytów polega na tym, że już teraz 
jest to pierwsze pokolenie, w którym prawie 1/3 ma 
znaczący majątek, który mógłby dla nich pracować, 
gdybyśmy stworzyli ku temu bezpieczne narzędzia. 
Trzeba wziąć pod uwagę również te prywatne fun-
dusze, uregulować ten rynek do końca. Sprawa jest 
do podjęcia. Ale sianie złudzeń, że ta propozycja jest 
jakimś przełomem, wydaje mi się jednak nie do końca 
przemyślane i odpowiedzialne. To jest propozycja 
zgromadzenia dużych pieniędzy na, moim zdaniem, 
ryzykowne publiczne inwestycje. I właściwie tyle, 
bo o tych 80 czy 100 zł, które będą dodatkiem do 
emerytury, chyba nie warto mówić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Jan Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Proszę Komisję Budżetu i Finansów Publicznych 

oraz Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawoz-
dania.

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

Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosun-
kować?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie.)

Nie. Dobrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw.

o których wiele już tu było mówione, muszę przyznać, 
że znalazłem jedną dobrą stronę, oprócz tych detali, 
o których państwo mówili: tam jest dobrowolność. 
Powtarzam: tam jest dobrowolność. I o ile nadumie-
ralność starszych ludzi przypomina o takim powie-
dzeniu z czasów komunizmu: „Emerycie, popieraj 
partię czynem, umieraj przed terminem”, o tyle tu 
mówimy o młodych ludziach. I wśród tych bardzo 
inteligentnych, młodych ludzi byli też pracownicy na-
szego wydziału matematycznego, którzy przeprowa-
dzili różne symulacje, optymistyczne i pesymistycz-
ne, tego PPK dla zarobku 3 tysiące zł w przypadku 
40 lat oszczędzania. I im wyszło, że przy założeniu, że 
emeryturę się wypłaca przez ok. 10 lat, będzie z tego 
maksimum 500 zł dodatku do emerytury, a według 
negatywnego scenariusza – ok. 80 zł. Nie biorę od-
powiedzialności za te obliczenia, ale rzeczywiście te 
2 tysiące 700 zł to chyba trochę zbyt optymistyczne 
założenie.

A wracając do młodzieży – bo to do nich jest 
przede wszystkim kierowany ten program – trzeba 
powiedzieć, że na końcu dyskusji oni skonkludowali 
to równie znanym powiedzeniem: „Umiesz liczyć? 
Licz na siebie”. I to mnie napawa optymizmem, że 
przyszłość Polski jest w dobrych rękach, ponieważ 
młodzi ludzie będą sami kształtować swój byt i swoją 
starość. Dziękuję bardzo. 

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

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Dzielimy się na tej sali na optymistów i pesymi-

stów. Ja rzeczywiście mam jak najgorsze doświad-
czenia, jeśli chodzi o OFE, i dlatego moja ostrożność 
i nieufność są zdecydowanie większe niż być może 
wielu. Ale pan senator Borowski wyraźnie pokazał, 
że wspomniane wyliczenia nie są rzetelne. Jeżeli my 
taki program, tak ważny dla gospodarki, który mógł-
by być ważny dla gospodarki, opieramy na niepraw-
dziwych wyliczeniach, nierealnych wyliczeniach, to 
co serwujemy na wstępie? Kłamstwo? Brak kompe-
tencji? Dlatego moja nieufność jeszcze się wzmogła. 
Wyszedłem tutaj przede wszystkim dlatego, że nie 
zgadzam się z takim twierdzeniem, że nie ma innej 
drogi. Dróg jest wiele. I ja najsilniej wskazywałem 
tutaj tę drogę promocji dłuższej pracy, dobrowolnej 
dłuższej pracy, po to, żeby jak najwięcej zgroma-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Szanowni Państwo, w przypadku bardzo wielu po-
datników likwidujemy konieczność powstałą wiele, 
wiele lat temu, kiedy wprowadziliśmy obligatoryjne 
rozliczanie się przez podatników z PIT. To był chyba 
1993 r., jeżeli się nie mylę. Rozliczenie de facto po-
zostaje, ale to urząd skarbowy, czyli w nowej formule 
Krajowa Administracja Skarbowa, będzie wypełniał 
te deklaracje za podatnika. To się oczywiście wiąże ze 
zmianą w tej ustawie kilku innych ustaw, skorygowa-
niem ich, bo jest to dość istotna zmiana, jeśli chodzi 
o rozliczenie i cały system podatkowy.

Do tej ustawy nasze Biuro Legislacyjne przygo-
towało 9 poprawek. Były to poprawki techniczne i, 
zdaniem legislatora, uszczelniające. Przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów nie zgodził się z tymi po-
prawkami, żaden z senatorów nie przejął tych po-
prawek, które zaproponowało Biuro Legislacyjne, 
i ostatecznie na posiedzeniu komisji ustawa została 
zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.

Był jeden taki aspekt w debacie… Pewne wątpliwo-
ści zgłaszali przedstawiciele Caritasu. Przedstawiciele 
Caritasu zgłaszali taką kwestię czy też podnosili taką 
kwestię, że jeżeli Krajowa Administracja Skarbowa 
przygotuje i wypełni ten PIT za podatnika… Chodziło 
o sprawę 1% podatku, a mianowicie o to, że Krajowa 
Administracja Skarbowa automatycznie wskaże tę 
organizację, naliczy 1% podatku dla tej organiza-
cji, która była wskazana przez podatnika w zeszłym 
roku podatkowym, a jeżeli nie było wskazanej żadnej 
organizacji, to po prostu nie będzie, tak jak w ze-
szłym roku… No tak, tylko że trudno, aby Krajowa 
Administracja Skarbowa sama wybierała za podat-
nika organizację, dlatego jeżeli wcześniej podatnik 
wybrał np. Caritas czy jakąkolwiek inną organizację 
pożytku publicznego, która ma prawo przyjmować 
odpis tego 1%, to przez domniemanie przyjmuje się, 
że tak będzie i w tym roku. Tutaj przedstawiciele 
Caritasu stwierdzili, że to jest jakby konserwowanie 
tych pieniędzy, że to jest działanie na rzecz dużych or-
ganizacji, które w jakimś zakresie mają już określoną 
pulę darczyńców czy może inaczej: tych podatników, 
którzy wskazali te organizacje. Ministerstwo podno-
siło kwestię tego, że nie ma innego rozwiązania. No, 
można było przyjąć takie rozwiązanie, że nie było-
by wpisywanej żadnej organizacji, wtedy wszystkie 
pieniądze de facto trafiałyby do budżetu państwa. 
Ale przecież gdy wprowadzaliśmy ten odpis 1%, to 
chodziło nam o to, aby jak najwięcej pieniędzy wy-
bierali podatnicy. Oczywiście, tak jak mówiłem, gdy 
Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje tę de-
klarację – bo to już nie będzie projekt, tylko deklara-
cja podatkowa – to podatnik będzie mógł dokonywać 
tam zmian, m.in. będzie mógł dokonać takiej zmiany, 
że wpisze np. nową organizację, lub jeżeli w zeszłym 
roku nie było wpisanej żadnej organizacji, to po pro-
stu wpisze numer KRS. Przedstawiciele Caritasu 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 955, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 955 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja budżetu i finansów w dniu 16 paździer-

nika 2018 r. na swoim posiedzeniu opiniowała projekt 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to 
projekt rządowy. Projekt ten przedstawił wiceminister 
Skiba, reprezentujący Ministerstwo Finansów.

Generalnie ustawa ta wprowadza nową możliwość 
rozliczania PIT, a mianowicie, że na mocy noweliza-
cji ustawy, której dokonaliśmy wcześniej, Krajowa 
Administracja Skarbowa będzie wszystkim podat-
nikom sama przedstawiała rozliczenie PIT. I każdy 
będzie… Ja bym powiedział: KAS rozliczy PIT za 
każdego podatnika. Oczywiście zostaną dotychcza-
sowe możliwości rozliczania. Jeżeli ktoś nie będzie 
chciał skorzystać z tego rozliczenia, które będzie 
dla każdego obligatoryjnie zrobione przez Krajową 
Administrację Skarbową, jeżeli ktoś nie będzie chciał 
z tej możliwości skorzystać, to będzie mógł skorzy-
stać z dotychczasowych kanałów, a mianowicie sam 
się rozliczyć na papierze lub oczywiście złożyć elek-
tronicznie przez siebie wypełnioną deklarację PIT 
poprzez portal e-Deklaracja.

Jak to będzie w praktyce wyglądało? Krajowa 
Administracja Skarbowa, mając wszystkie PIT-y 
od płatników, a także korzystając oczywiście z da-
nych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzi 
wypełnioną deklarację PIT. Będzie utworzona spe-
cjalna zakładka na stronie Ministerstwa Finansów 
i każda osoba będzie mogła po podaniu swoich da-
nych, czyli NIP i PESEL oraz przychodu za przeszły 
rok wejść na tę zakładkę, przejrzeć ten PIT, który 
Krajowa Administracja Skarbowa sporządziła i za-
akceptować go bądź, jeżeli nie będzie chciała zaak-
ceptować, zmodyfikować, np. poprawić jakieś dane, 
wprowadzić wspólne rozliczenie małżonków, bądź 
też odrzucić. Jeżeli odrzuci, to automatycznie będzie 
tak, że trzeba będzie samemu złożyć tę deklarację 
albo w wersji papierowej, albo poprzez e-Deklara-
cję. Od 1 stycznia 2019 r., czyli już w związku z PIT 
za obecny rok podatkowy, ta możliwość ruszy, jeśli 
chodzi o osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej, a rok później będzie taka możliwość 
w przypadku osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, tzw. działalność pozarolniczą. 
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(senator sprawozdawca K. Mróz) w urzędach skarbowych. Myślę, że to jest bardzo, 
bardzo pozytywna zmiana. Taka jest moja opinia. 
Tyle mogę dołożyć od siebie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ja mam pytanie.
(Senator Krzysztof Mróz: Proszę bardzo.)
Panie Senatorze, czy to, że izba skarbowa będzie 

wypełniała PIT – technicznie będzie wypełniała – 
powoduje, że odpowiedzialność za jego wypełnienie, 
za informacje, które są w PIT, będzie spoczywała na 
izbie, czy też będzie ona spoczywała na podatniku?

Senator Krzysztof Mróz:

Nie, oczywiście, że… Izba czy Krajowa 
Administracja Skarbowa będzie wypełniała PIT na 
podstawie dokumentów, którymi dysponuje. Tak? I na 
podstawie tych dokumentów…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, to jest 
dla mnie jasne.)

…Krajowa Administracja Skarbowa bierze odpo-
wiedzialność za poprawność…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jasne, jasne. 
Ale jeżeli izba, jeżeli pracownik izby pomyli się…)

To bierze to na siebie izba, izba bierze na siebie 
odpowiedzialność.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest pan pe-
wien?)

Na 100%. Myślę, że pan minister…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
…będzie miał możliwość potwierdzenia tego. 

Przecież podatnik nie może brać odpowiedzialności 
za błąd urzędnika. Tak?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Leszek Skiba pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie.)

Dziękuję.

mówili, że prawdopodobnie każdy kliknie, zaakcep-
tuje i już nic nie będzie chciał tam zmieniać. No, nie 
ma innego rozwiązania. Inne rozwiązanie to byłoby 
takie, żeby zostawić te pola puste, czyli te pienią-
dze zostałyby w budżecie państwa. To była ta jedna 
deklaracja, pojawiło się takie ustalenie. Zobaczymy, 
jak w tym pierwszym roku będzie to funkcjonowa-
ło. Gdyby w roku 2019, po funkcjonowaniu w roku 
2018, pewne wątpliwości, które podniósł Caritas, się 
powtórzyły, to będziemy się zastanawiali, jak w roku 
2020 ewentualnie to modyfikować, aby wychodzić 
jeszcze bardziej naprzeciw oczekiwaniom organizacji 
pozarządowych.

Tutaj, żeby też była jasność, Caritas nie boi się 
o siebie, bardziej się boi o inne organizacje, gdyż 
Caritas twierdzi, że ma tak dużą bazę, że raczej na 
tym nie straci, aczkolwiek podnosił kwestię konser-
wowania tego, co jest.

Jest to ustawa, która jest ustawą rewolucyjną. 
Generalnie, bym powiedział, te e-usługi zaczynają 
coraz bardziej wchodzić do naszej rzeczywistości, 
wchodzi do niej coraz więcej elektroniki. Ja się cieszę, 
że wreszcie, po wielu, wielu latach te rozwiązania 
XXI w. będą w sposób namacalny docierały do każ-
dego podatnika.

Ustawa nie jest kontrowersyjna. Zobaczymy, jak 
ona będzie funkcjonowała. Pewnie w praniu mogą 
wyjść różnego rodzaju może wątpliwości, może nie-
dociągnięcia, ale myślę, że po wielu, wielu latach 
podatnicy nie będą musieli składać PIT-ów i wszy-
scy będą mogli zdać się… Podatnicy będą też mieli 
pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli 
urząd skarbowy przygotował ten PIT, to choćby kwe-
stia tego, czy się nie pomyliłem… Ja sam miałem taką 
sytuację, mimo że jestem ekonomistą. Wypełniając 
PIT, po prostu najzwyczajniej w świecie źle odczy-
tałem cyferkę na kalkulatorze i to, niestety, na nieko-
rzyść urzędu skarbowego. Tak jak mówię, wpisałbym 
to z błędem i dopiero byłaby afera, byłoby, że pewnie 
chciałem oszukać urząd skarbowy. A teraz mamy 
gwarancję, że to urząd skarbowy wypełni za nas PIT.

Na pewno będzie też duża grupa ludzi, która bę-
dzie korzystała z tego wypełniania PIT-ów same-
go… czy zmieniając ten wypełniony PIT… Będzie 
tak, bo np. ktoś będzie miał dodatkowe ulgi, ktoś 
będzie chciał wykorzystać ulgę choćby na cele kultu 
religijnego. No, jest wiele różnego rodzaju sytuacji, 
o których urząd skarbowy, przygotowując PIT na 
podstawie dokumentów, nie będzie wiedział. Wtedy 
możemy zmodyfikować to, co zostało przygotowane, 
lub po prostu złożyć PIT samodzielnie. Ale przytła-
czająca większość osób przecież nie korzysta z ulg. 
Tych ulg co roku jest coraz mniej. W związku z tym 
odpadnie to składanie, odpadnie stanie w kolejkach 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

To może ja rzeczywiście zacznę… Finalnie pewnie 
dobrze będzie to wszystko przedstawić na piśmie, 
ale… Generalnie ta ustawa nie wprowadza istotnych 
zmian materialnych, zmieniających zasady opodat-
kowana i koszty uzyskania przychodu. Tutaj tylko 
i wyłącznie w sytuacji, jeżeli płatnik jest rozliczony 
i jest jakieś ustalenie związane z wartością kosztu 
uzyskania przychodu… Mechanizm jest taki, że płat-
nik, czyli w tym przypadku uczelnia, przekazuje do 
urzędu skarbowego PIT za pracownika naukowego, 
gdzie jest oszacowany koszt uzyskania przychodu. Jak 
rozumiem, urząd skarbowy, tak jak robi to standardo-
wo, przygotowuje zeznanie w oparciu o informacje od 
płatnika. I ten przepis mówi tylko, że ten, kto jest, że 
tak powiem, ostatecznie, finalnie właścicielem tego 
zeznania, czyli ten naukowiec, będzie mógł skorygo-
wać koszty uzyskania przychodu, jeśli uzna, że to, co 
zrobiła uczelnia, jest niepoprawne z różnych powo-
dów. I to jest generalny powód istnienia tego przepisu. 
Ale oczywiście, jeżeli potrzebne są jakieś dodatkowe 
informacje, pokazanie tego w szerszym kontekście, to 
jesteśmy w stanie przedstawić to na piśmie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy pan chce, żeby przedstawić to szerzej na pi-

śmie, czy to panu wystarczy, Panie Senatorze?
(Senator Józef Zając: Może tak.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Tak?)
(Senator Józef Zając: Tak, tak.)
Na piśmie? Dobrze.
Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Więcej…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pytań nie 

ma.)
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
(Rozmowy na sali)
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nikt się 

nie zapisał.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

Bielan złożył swoje przemówienie w dyskusji do pro-
tokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

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 pytanie?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Józef Zając. Proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Postaram się zmieścić w trzech minutach, ale jest 

to pewien problem, który wymaga pełnego sformuło-
wania… Otóż ustawa wprowadza usługę polegającą 
na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową 
Administrację Skarbową, dzięki czemu nie będzie 
konieczności składania wniosku przez podatnika. 
Uważam, że takie rozwiązanie jest ze wszech miar 
użyteczne, chciałbym jednak zapytać o pewną kwe-
stię nadal nurtującą środowisko akademickie. Proszę 
o ustosunkowanie się do treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie 
z którym koszty uzyskania przychodów określa się z ty-
tułu korzystania przez twórców z praw autorskich i arty-
stów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu 
odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich 
tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przycho-
du, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b ustawy, w odniesieniu 
do nowych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a mianowi-
cie do art. 116 ust. 7, zgodnie z którym wykonywanie 
obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi dzia-
łalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której 
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych. W tym miejscu 
chciałbym zwrócić uwagę, że art. 22 ust. 9b ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, 
że przepis ust. 9 pkt 3 ma zastosowanie wyłącznie do 
przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności ba-
dawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, 
badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej 
w uczelni działalności dydaktycznej, zaś ustawa – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce odnosi się również do 
innych prac i obowiązków nauczyciela akademickiego, 
które nie są wymienione w przepisach ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdyby 
była trudność w udzieleniu od razu odpowiedzi, prosił-
bym o odpowiedź na piśmie, a te wszystkie wymienione 
artykuły, ustępy itd. mogę przekazać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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Ustawa o produktach kosmetycznych

(wicemarszałek B. Borusewicz) którym w Polsce będzie wskazany w rozporządzeniu 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia jeden 
z podmiotów tworzących system szkolnictwa wyż-
szego i nauki.

Po piąte, w przepisach rozdziału 4 ustawy sta-
nowi się, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
ustawy będą sprawowały w zakresie swoich kompe-
tencji Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja 
Handlowa.

W przepisach art. 18 przewiduje się powstanie 
ośrodka informacji o produktach kosmetycznych. 
Ten ośrodek będzie zapewniał lekarzom i lekarzom 
dentystom dostęp do informacji o produktach kosme-
tycznych udostępnianych przez Komisję Europejską, 
a niezbędnych w razie konieczności podjęcia właści-
wego leczenia. Będzie on udzielał konsultacji toksy-
kologicznych, analizował przyczyny zatruć, posiadał 
dostęp do baz naukowych dotyczących właściwości 
toksykologicznych substancji oraz posiadał będzie 
telefoniczne i elektroniczne środki komunikacji alar-
mowej w razie zatruć czy nagłych sytuacji powstałych 
w trakcie stosowania jakiegoś produktu kosmetycz-
nego.

W rozdziale 5 przewiduje się kary administracyj-
ne, które będą stosowane w przypadku naruszenia 
przepisów. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 
sankcje mają być skuteczne, proporcjonalne i od-
straszające. Nie odbiegają one wysokością od innych 
podobnych obecnie stosowanych kar pieniężnych.

W przebiegu prac legislacyjnych były dyskusje 
odnośnie do tego, jakie ośrodki będą odpowiedzial-
ne za rejestrację. Było mówione, że będą właściwie 
2 rejestry: rejestr przedsiębiorców i rejestr działań 
niepożądanych. Jeśli chodzi o legislatora, to nie było 
zgłaszanych żadnych zastrzeżeń o charakterze legi-
slacyjnym. Komisja na posiedzeniu przyjęła ustawę 
jednogłośnie. Wnosimy o głosowanie za przyjęciem 
tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję 
bardzo.

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

Czy pani zastępca głównego inspektora sanitar-
nego, pani Izabela Kucharska, pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 
Izabela Kucharska: Dziękuję.)

Dziękuję.

No ale wcześniej informuję, że przedstawiciel rzą-
du zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie zadane przez pana senatora Józefa Zająca.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o produktach kosmetycz-
nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 963, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 963 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
16 października na posiedzeniu Komisji Zdrowia 

była rozpatrywana ustawa o produktach kosmetycz-
nych.

Celem przedłożonej Senatowi ustawy o produk-
tach kosmetycznych jest określenie obowiązków 
podmiotów i właściwości organów w zakresie wy-
konywania przepisów zawartych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r.

Wejście w życie nowych przepisów ma zapewnić 
właściwy poziom bezpieczeństwa produktów kosme-
tycznych mogących wpływać na zdrowie konsumen-
tów. Ustawa wprowadza następujące rozwiązania 
prawne.

Po pierwsze, w art. 2 umieszczono definicje wy-
jaśniające pojęcia zastosowane w rozporządzeniu 
i w ustawie takie, jak: „ciężkie działania niepożą-
dane”, „dystrybutor”, „wytwórca” czy „produkt ko-
smetyczny”.

Po drugie, w art. 4 ustawy zawarto normę stano-
wiącą, że produkty kosmetyczne udostępniane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się 
w języku polskim.

Po trzecie, powstanie wykaz zakładów wytwarza-
jących produkty kosmetyczne. Prowadzony jest on 
przez państwowych powiatowych inspektorów sani-
tarnych właściwych ze względu na siedzibę zakładu 
wytwarzającego produkty kosmetyczne. 

Po czwarte, było omawiane powstanie systemu 
informowania o ciężkich działaniach niepożądanych 
spowodowanych stosowaniem produktów kosmetycz-
nych. Będzie to polegało na przetworzeniu danych 
o działaniach niepożądanych produktów kosmetycz-
nych zgłoszonych do tzw. ośrodka administrującego, 
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Ustawa o dokumentach publicznych

(wicemarszałek B. Borusewicz) lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

(Głos z sali: Nie ma go niestety. Jest w drodze.)
No, dobrze… Zobaczymy, czy będą pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: O, jest pan minister.)
Witam pana ministra. Pytań do pana nie było.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo-
żywczymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 965, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 965 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

(Głosy z sali: Nie ma go.)
Pana senatora nie ma. Zarządzam przerwę…
(Głos z sali: I nie odbiera komórki.)
…5-minutową, do czasu przyjścia pana senatora.
(Głos z sali: Pana ministra też nie ma.)
Nie ma także ministra? To proszę zadzwonić także 

do pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusza 
Romańczuka.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 36  
do godziny 17 minut 41)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
I ogłaszam przerwę do godziny 17.00… Nie,  

do godziny 18.00. Przerwa do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 41  

do godziny 17 minut 59)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wyko-

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

Nie ma pytań.
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 rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o dokumentach 
publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 956, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 956 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Przemysława Termińskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Termiński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie ko-

misji poświęcone temu tematowi. Ustawa ma na celu 
stworzenie systemu bezpieczeństwa dokumentów 
publicznych poprzez stosowne ich zabezpieczenie, 
określenie warunków tegoż zabezpieczenia, warun-
ków ich przechowywania, produkcji, a także współ-
pracy międzynarodowej w zakresie zabezpieczenia 
dokumentów oraz działalności edukacyjnej w tym 
zakresie. Ustawa dzieli dokumenty publiczne na 3 ka-
tegorie. W zależności od tych kategorii dokumenty te 
wymagają różnych rodzajów zabezpieczeń.

Podczas posiedzenia komisji jedyne poprawki, 
jakie zostały wniesione, zostały zaproponowane 
przez legislatora. Chodzi o 9 poprawek. Rząd ustami 
swojego przedstawiciela zaakceptował wszystkie te 
poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy razem 
z tymi poprawkami. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
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w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

(wicemarszałek M. Koc) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, chciałbym się dowiedzieć, czy ta 
regulacja dotyczyć będzie także nieuczciwych prak-
tyk w skupie płodów rolnych?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Tak, właśnie m.in. o to nam chodzi. Rolnik jest 
tutaj tym, który dostarcza, a podmioty gospodarcze, 
które kupują od niego i stosują praktyki… To właśnie 
jest ten mechanizm.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze…
(Senator Marian Poślednik: Ja jeszcze mam py-

tanie.)
Proszę jeszcze chwileczkę poczekać przy mów-

nicy.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie do pana sprawozdawcy, pana senatora 

Chróścikowskiego.
Ponieważ są dyskusje na temat tej ustawy – z jednej 

strony wiemy, że są oczekiwania, żebyśmy w Polsce 
wreszcie też mieli jak najwięcej dobrej żywności po-
chodzenia bezpośredniego, z gospodarstw, a z drugiej 
strony są obawy, szczególnie lekarzy, czy…

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie ta ustawa.)
Mówimy o ustawie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mówimy o prze-

ciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu…)
O, przepraszam najmocniej, ale nie dosłyszałem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Czyli to nie do tego punktu. Tak?
(Senator Marian Poślednik: Nie do tego punktu. 

Przepraszam bardzo.)
Dobrze. Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Panu senatorowi bardzo serdecznie dziękuję.
Projekt tej 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 minister Ryszard Zarudzki, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

rzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie pro-
duktami rolnymi i spożywczymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 965, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 965 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi jak również Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności sprawozdanie z uchwa-
lonej przez Sejm 4 października 2018 r. ustawy 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi.

Nasze posiedzenie odbyło się dwudziestego trze-
ciego. Komisja po wysłuchaniu przyjęła ustawę bez 
poprawek, o co prosimy Wysoką Izbę.

Jeśli chodzi o cel ustawy, to ma ona wyeliminować 
stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych w ca-
łym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności 
poprzez objęcie reżimem ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontrak-
towej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
w relacjach handlowych między dostawcą a nabyw-
cą bez względu na łączną wartość obrotów między 
nimi. Poprzednio m.in. były określone wartości. W tej 
chwili chodzi o to, żeby była większa możliwość za-
chowania anonimowości osoby zgłaszającej, oraz o to, 
żeby uniemożliwić ujawnianie treści zawiadomienia 
stronom postępowania na wszystkich jego etapach. 
To właściwie ma dać szansę na to, żeby jednak – nie 
tak jak do tej pory – ułatwić doniesienie do organu 
UOKiK i żeby przeprowadzić kontrolę. To tyle co do 
tej zmiany, krótkiej zmiany.

Proszę Wysoką Izbę w imieniu dwóch komisji 
o poparcie.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn. Proszę.
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Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(wicemarszałek M. Koc) mniej restrykcyjne. I o to nam właśnie najbardziej 
chodziło.

Postępowania wszczęte na podstawie przepisów 
dotychczasowych w zakresie zatwierdzania projektu 
technologicznego zakładu lub zmiany sposobu użyt-
kowania zakładu w dniu wejścia w życie zostaną 
umorzone. Chcę zwrócić na to uwagę, że rzeczywi-
ście podnosiliśmy te problemy, gdyż często była taka 
potrzeba, bo najpierw zgoda, później uruchamianie 
działalności… W związku z tym w tej chwili wszyst-
kie te uproszczone zasady będą mogły być zastoso-
wane w przypadku przetwarzania produktu nawet 
w małych pomieszczeniach lokalnych, domowych, 
co rzeczywiście będzie pomagać rolnikom w sprze-
daży detalicznej, jak i również sprzedaży lokalnej, 
marginalnej.

To chyba tyle. To jest rzeczywiście oczekiwana 
zmiana. Ona dopasowuje się do 2 dyrektyw Unii 
Europejskiej, które pozwalają tutaj takie właśnie me-
chanizmy stosować. A jeśli możemy dostosować nasze 
prawo do dyrektywy 853 Parlamentu Europejskiego 
czy również tej drugiej dyrektywy… Tak że dziękuję. 
Myślę, że to tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:

Również bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie…
Pan senator Poślednik. Bardzo proszę.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Właśnie w tym punkcie mam skierować to pyta-

nie do pana senatora sprawozdawcy, ponieważ my-
ślę, że z jednej strony są coraz większe oczekiwania 
na rynku żywnościowym, dotyczące żywności mało 
przetworzonej czy nisko przetworzonej, wysokiej ja-
kości i naturalnej, a z drugiej strony są obawy lekarzy 
odpowiedzialnych za zdrowie, czy ta ustawa nie idzie 
właśnie w tę stronę, żeby pogorszyć warunki sanitar-
ne. Oczywiście jak najbardziej jestem zwolennikiem 
upraszczania i tworzenia warunków do jak najpow-
szechniejszej produkcji właśnie w gospodarstwach rol-
nych czy w małych zakładach, ale może pan senator 
rozwieje tutaj te wątpliwości i powie, czy były tutaj 
jakieś analizy, badania, opinie w tej sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: 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 są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 966, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 966 A.

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

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Jeśli mogę, Wysoka Izbo, to zdam sprawozdanie 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któ-
re odbyło się w dniu wczorajszym. Na posiedzeniu 
odbyła się krótka dyskusja. Komisja przyjęła ustawę 
bez poprawek i prosi o jej poparcie.

A jeśli chodzi o sam cel tej ustawy, to jest nim 
zniesienie obowiązku uzyskania zatwierdzenia 
zakładów i podmiotów zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności związanej z produkcją 
żywności w ramach sprzedaży bezpośredniej lub 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
od organów inspekcji weterynaryjnej w przypad-
ku produktów pochodzenia zwierzęcego oraz od 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Produkcja i wpro-
wadzenie na rynek żywności w ramach sprzedaży 
bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej ma charakter lokalny i ograniczo-
ny ilościowo. W związku z tym wymagania w za-
kresie przepisów prawa żywnościowego dotyczące 
prowadzenia takich form działalności powinny być 
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Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, informuję że do rozpatrywania 

punktu dwunastego porządku obrad, czyli ustawy 
o kołach gospodyń wiejskich, przystąpimy jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa uży-
teczności publicznej „Poczta Polska”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 964, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 964 A.

Bardzo proszę senatora Jana Hamerskiego, spra-
wozdawcę Komisji Infrastruktury, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Jan Hamerski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury 

przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt zmiany 
ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębior-
stwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

Przedstawiona państwu zmiana ustawy w zapropo-
nowanym brzmieniu nawiązuje do przepisu prawnego 
obowiązującego do 2008 r. i wychodzi również naprze-
ciw oczekiwaniom społecznym użytkowników miesz-
kań znajdujących się w tzw. zasobie Poczty Polskiej. 
Do 2008 r., do chwili uchwalenia ustawy w sprawie ko-
mercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa, jakim jest 
Poczta Polska, była możliwość zbywania tych mieszkań 
bez względu na przeznaczenie budynków, w których się 
one znajdują. Ustawa o komercjalizacji zawierała zapis, 
że tylko mieszkania w budynkach mieszkalnych będą 
mogły być sprzedawane – z bonifikatą, jeżeli spółka 
zdecyduje się je sprzedać. Jeśli chodzi o pozostałe lokale 
mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, ustawa już 
takiej możliwości Poczcie Polskiej nie dawała.

Chcę powiedzieć, że budynki Poczty Polskiej są 
w większości obiektami sprzed 1939 r. Budowane były 
z reguły jako urzędy pocztowe z mieszkaniem dla na-
czelnika poczty. Większość tych budynków ma dzi-
siaj charakter niemieszkalny, ponieważ powierzchnia 
mieszkalna w tych budynkach zajmuje mniej niż 50% 
powierzchni obiektu, powierzchni budynku. W wielu 
tych budynkach nieczynne są już dzisiaj urzędy poczto-
we, a pozostały jedynie mieszkania, w których znajdują 
się lokatorzy. Ponad 3/4 zasobu nieruchomości Poczty 
Polskiej znajduje się właśnie w tych budynkach sprzed 

Senator Jerzy Chróścikowski:

Myślę, że nie jest to ustawa, która idzie w kie-
runku pogarszania czegoś, jak tutaj miał wątpli-
wość pan senator. Myślę, że ona idzie w kierunku 
ułatwiania. A jeśli mówimy o ułatwieniu, to nie 
znaczy, że ma być pogorszenie. Chodzi tu o to, 
że w przypadku sprzedaży lokalnej, marginalnej 
i produkcji w ograniczonej ilości była trudność 
z uzyskaniem całej dokumentacji, z zatwierdza-
niem przez lekarza weterynarii. W tym momencie 
rolnik podejmuje działania i bierze na siebie odpo-
wiedzialność, ale kontrola dalej istnieje i warunki, 
które powinien wypełniać, musi wypełniać, tylko 
nie na takiej zasadzie, że usłyszy: nie damy ci po-
zwolenia, bo nie spełniasz tego wszystkiego, masz 
spełniać. I kontrola nadal będzie prowadzona przez 
lekarza weterynarii czy przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną w przypadku przetwarzania produktów 
roślinnych. Nadal będzie obowiązek kontrolowa-
nia produktów przetworzonych, powtarzam. A je-
śli chodzi o sprzedaż detaliczną, to przecież pa-
miętamy – niedawno o tym tutaj prowadziliśmy 
dyskusję – że ona będzie prowadzona również na 
takich zasadach, że w domu, w kuchni będę mógł 
to robić i będę mógł sprzedawać do określonej… 
Oczekujemy drugiej zmiany ustawy, która wpro-
wadzi ten zapis – rząd to już zapowiedział – że 
podniesiemy próg z 20 tysięcy do 40 tysięcy, co 
da szanse większości… Oczywiście potem prze-
chodzimy w 2-procentowy, ryczałtowy podatek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Dziękuję. 
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej 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 minister Szymon Giżyński, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Nie, dziękuję uprzej-
mie.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca J. Hamerski) Ale w zasobie jest pewna różnorodność. Niewątpliwie, 
żeby uzyskać bonifikatę i otrzymać mieszkanie, trzeba 
mieć zawartą umowę na czas nieokreślony. Co jest 
istotne, ważne, to oczywiście fakt, że jak ktoś nie ma 
umowy na czas nieokreślony, to nie będzie mógł z tego 
skorzystać, z bonifikaty, która wynosi maksymalnie 
nawet do 95%. Oczywiście są zasady, jeżeli chodzi 
o wydzielenie, o odrębność lokalu. Trzeba to wydzielić 
zgodnie z ustawą o własności lokalu itd., itd.

Chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz. Pytałem 
o to na posiedzeniu komisji. To jest istotna sprawa. 
Poczta oczywiście nie musi zbyć wszystkich lokali, 
które są w zasobie, ale niewątpliwie – tak słyszałem, to 
jest ważne – w przypadku budynków, o których przed 
chwilą mówił tu pan sprawozdawca, niemieszkalnych, 
takich, w których kiedyś były jakieś pomieszczenia 
poczty i mieszkania, sprawa jest bardzo prosta. Przede 
wszystkim najpierw trzeba będzie zbyć lokal, a dopiero 
potem mieszkanie. Dowiedzieliśmy się, że poczta nie 
będzie wchodziła we wspólnoty mieszkaniowe. To jest 
bardzo ważne, bo tam są tysiące mieszkań i to wszyst-
ko by się oczywiście skomplikowało. Myślę, że to jest 
dobry kierunek, że nie będzie… Pewno nie wszędzie 
się to uda, bo w przypadku wielu budynków wieloro-
dzinnych, które nie są budynkami mieszkalnymi, sy-
tuacja będzie kłopotliwa. Najpierw oczywiście trzeba 
będzie wyodrębnić lokal samodzielny. Tam są zasady, 
są ściany itd. itd. Jeżeli będzie tam jeszcze jakiś lokal 
niemieszkalny, to nie będzie to łatwe zagadnienie. No 
ale myślę, że od tego jest prezes i od tego są pracow-
nicy, żeby ten problem starać się rozwiązać. Myślę, że 
to się pewno nie uda we wszystkich mieszkaniach, ale 
fakt jest faktem: osoby, które mieszkały w budynkach 
mieszkalnych, mogły skorzystać z bonifikaty, a ktoś, 
kto mieszkał po drugiej stronie ulicy i miał takie samo 
mieszkanie, nie mógł skorzystać. To nie jest sprawie-
dliwe. Dlatego jak najbardziej będziemy popierać tę 
ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 958, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 958 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Roberta Gawła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

1939 r. Utrzymywanie tych obiektów wymaga stałych 
nakładów i jest to oczywiście związane z kosztami, które 
ponosi Poczta Polska. Chciałbym również zaznaczyć, że 
ustawa ta nie nakłada na Pocztę obowiązku zbywania 
tych lokali mieszkalnych na rzecz lokatorów, ale daje 
możliwość zakupienia ich z bonifikatą przez najemców, 
jeżeli Poczta podejmie decyzję o sprzedaży.

Mam prośbę, aby Wysoka Izba zechciała pochylić 
się nad tą ustawą i przyjęła ją zgodnie z wnioskiem 
Komisji Infrastruktury o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś ma takie pytanie do pana senatora? Nie.
Właśnie wszedł pan minister Marek Chodkiewicz.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Panie Senatorze, panu już dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Jest z nami pan minister Marek Chodkiewicz, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Marek Chodkiewicz: Chyba nie ma takiej potrzeby. 
W razie pytań oczywiście odpowiem.)

Dobrze. Dziękuję, Panie Ministrze.
To teraz mam pytanie do państwa senatorów.
Obecni senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie panu ministrowi Chodkiewiczowi? Nie widzę 
chętnych. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze!
Tylko kilka uwag. Pan senator sprawozdawca 

mówił przed chwilą o budynkach niemieszkalnych, 
o stanie, w jakim są. Chciałbym zauważyć, że to są 
różne budynki. To są budynki niemieszkalne, czyli 
stare budynki, sprzed wojny, te, o których mówimy. 
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Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Marek Chodkiewicz: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie pragną zadać przed-

stawicielowi rządu pytania związane z omawianym 
punktem porządku obrad? Też nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Oczywiście popieram ustawę, chciałbym, żeby to 

było wiadome.
Niedawno wprowadziliśmy ułatwienia, jeże-

li chodzi o osoby niepełnosprawne, dotyczące 
zdawania egzaminu na prawo jazdy kategorii B. 
Pamiętacie państwo, że chodziło o to, żeby nie 
ponosiły one kosztów za część praktyczną, o uła-
twienia w sprawie nabycia samochodów przez nie-
pełnosprawnych. W związku z tym pewnie dużo 
osób jest zainteresowanych, szczególnie osób nie-
pełnosprawnych, tym, żeby zdawać egzamin na 
prawo jazdy kategorii B. Oczywiście w przypad-
ku niektórych niepełnosprawności niemożliwe jest 
zdawanie egzaminu na prawo jazdy kategorii A. 
W związku z tym wymóg posiadania prawa jazdy 
kategorii A w przypadku pojazdów trójkołowych… 
A wiemy, że są kategorie A, B, C, D, E itd., jest ten 
pewien podział. Tu mówimy o tych 2 kategoriach, 
o kategoriach A i B. W związku z tym bardzo słusz-
ne jest, żeby – dotyczy to zresztą, jak pan senator 
sprawozdawca przed chwilą mówił, niedużej gru-
py osób – rzeczywiście umożliwić tym osobom… 
Jeżeli ktoś posiada… Wszyscy z doświadczenia 
wiemy, że gdy jeździmy samochodem, a pewnie 
prawie wszyscy mamy prawo jazdy… Przesiąść 
się z motocykla na taki trójkołowy, że tak powiem, 
samochód jest pewnie o wiele trudniej, niż prze-
siąść się z samochodu na motocykl trójkołowy, no 
bo zasady prowadzenia jednak są podobne. Dlatego 
należy oczywiście przychylić się do tego.

Tam jest jeszcze sprawa tych 3 lat, tego, że trzeba 
mieć prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 3 
lata, żeby można było korzystać z tego motocykla 
trójkołowego i jeździć nim. I to jest takie… No, jakiś 
przepis musi być, coś musi być. Ale jeżeli ktoś np. 
zdał egzamin na prawo jazdy i przez 3 lata nie jeździł 
samochodem, to i tak, i tak nie zmienia to w ogóle 
postaci rzeczy. Tak że gdy jest tylko powiedziane, 
że chodzi o posiadanie dokumentu… No, jest to coś 
dodatkowego, co moim zdaniem nic nie wnosi.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:

Pani Marszałek, przedstawię sprawozdanie z po-
siedzenia Komisji Infrastruktury, na którym roz-
patrywano ustawę o zmianie ustawy o kierujących 
pojazdami – druk nr 958.

Najpierw głos zabrał pan minister Marek 
Chodkiewicz, który przedstawił, jakie są cele ustawy. 
Ustawa zmierza do tego, aby prawo jazdy kategorii B 
uprawniało jego posiadacza do kierowania także mo-
tocyklem trójkołowym pod warunkiem posiadania 
prawa jazdy tej kategorii od co najmniej 3 lat.

Od razu uprzedzę ewentualne pytania. Takie prze-
pisy obowiązują, ale nie dotyczą motocykli trójkoło-
wych. Jest zastrzeżenie dotyczące 3 lat, pojemności 
silnika do 125 cm3 i mocy do 11 kW. Mówię o tym, 
żeby nie było domniemania, że można jeździć wszyst-
kimi motocyklami.

W dotychczasowym stanie prawnym uprawnienie 
do kierowania każdym typem motocykla trójkołowe-
go przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy 
kategorii A – upoważniającego do prowadzenia moto-
cykla – pod warunkiem ukończenia przez kierującego 
dwudziestego pierwszego roku życia. Rozszerzenie 
uprawnień przysługujących kierowcom posiadającym 
prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat o prawo 
do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego 
zostało uzasadnione potrzebami osób niepełnospraw-
nych, ponieważ niektóre niepełnosprawności wyklu-
czają odbycie egzaminu na prawo jazdy kategorii A, 
a pozwalają uzyskać prawo jazdy kategorii B.

Jest to przedłożenie poselskie. W Sejmie za przy-
jęciem ustawy głosowało 424 posłów, nie było głosów 
przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Na posiedzeniu komisji projekt nie wywołał dys-
kusji. Było pytanie senatora Florka, ile mniej więcej 
osób może skorzystać z takiego uprawnienia. Minister 
odpowiedział, że w tej chwili ok. 600 osób. Projekt 
tej ustawy senatorowie przyjęli jednogłośnie. Koniec 
sprawozdania.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję.
(Senator Robert Gaweł: Bardzo dziękuję.)
Szanowni Państwo Senatorowie, projekt ustawy 

został wniesiony przez posłów. Do prezentowania 
stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został 
upoważniony minister infrastruktury. Jest z nami pan 
minister Marek Chodkiewicz.
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(senator P. Florek) w wyniku komercjalizacji, czyli spółki przejmowanej. 
Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 nowelizowanej ustawy 
Skarb Państwa zachowuje 100% akcji, czyli wszystkie 
akcje w Polskiej Agencji Prasowej.

W myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników, uprawnionym pracownikom przysłu-
guje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udzia-
łów albo akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu 
wpisania spółki do rejestru. W związku z tym, że 
skutkiem połączenia z Polską Agencją Prasową bę-
dzie wykreślenie spółki przejmowanej z rejestru są-
dowego, de facto uniemożliwi to skorzystanie przez 
jej uprawnionych pracowników z prawa, o którym 
wspomniałem, czyli o którym mowa w art. 36 ust. 1 
ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i nie-
których uprawnieniach pracowników.

I właśnie mając powyższe na względzie, czyli ma-
jąc na uwadze konkretnie sprawiedliwość, proponuje 
się, aby uprawnieni pracownicy spółki przejmowanej, 
w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów 
albo akcji spółki przejmowanej, mogli skorzystać z pra-
wa do nieodpłatnego nabycia akcji Polskiej Agencji 
Prasowej, objętych przez Skarb Państwa w wyniku 
połączenia. Obejmowanie akcji będzie następowało 
w trybie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników. Osoby uprawnione będą zaś musiały 
spełnić warunki, o których mowa w tej ustawie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Jeśli chodzi o wspomnianą poprawkę, to dotyczy 
ona zmiany art. 7 w ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. 
o Polskiej Agencji Prasowej. Mianowicie w art. 7 do-
daje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu. Ust. 7: 
„W przypadku przeniesienia całego majątku spółki 
powstałej w wyniku komercjalizacji, zwanej dalej 
«spółką przejmowaną», na Spółkę osoby uprawnione 
do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udzia-
łów albo akcji spółki przejmowanej, w miejsce prawa 
do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji spółki 
przejmowanej, mogą skorzystać z prawa do nieod-
płatnego nabycia akcji objętych przez Skarb Państwa 
w wyniku przejęcia”. I ust 8: „Do osób, o których 
mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 2 pkt 5 oraz 
działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”.

I, jak wspomniałem, ustawa wchodzi w życie po 
14 dniach od jej ogłoszenia. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ale fakt jest faktem, że jak ktoś jeździł samocho-
dem, w którym były 4 koła, i przesiadł się na 3 koła, 
to pewnie było mu łatwiej, niż z 2 kół przesiąść się 
na 3 koła. Tak że niewątpliwie należy jak najbardziej 
poprzeć tę ustawę i umożliwić tym osobom, które nie 
mogłyby jeździć takim samochodem trójkołowym, 
takim motocyklem, to, żeby po tej zmianie z takiego 
rozwiązania skorzystały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców został wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Prasowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 960, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 960 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, pana senatora Czesława Ryszkę.

(Senator Czesław Ryszka: Nie ma ministra…)
Pan minister zaraz przyjdzie, Panie Senatorze, jest 

w drodze. Bardzo proszę.
Pan senator Czesław Ryszka przedstawi sprawoz-

danie komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
23 października bieżącego roku komisje jednomyśl-
nie wnoszą, aby uchwalić załączony projekt uchwały 
wraz z poprawką.

Przypomnę tylko, że ustawa ma na celu umoż-
liwienie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia 
przez uprawnionych pracowników akcji spółki po-
wstałej w wyniku komercjalizacji w przypadku jej 
połączenia z Polską Agencją Prasową SA – czyli cho-
dzi o łączenie przez przejęcie. Obecnie obowiązująca 
ustawa nie przewiduje bowiem prawa do nieodpłatne-
go nabycia akcji Polskiej Agencji Prasowej, czyli spół-
ki przejmującej, przez pracowników spółki powstałej 
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(wicemarszałek M. Koc) jako święta państwowego. Datę święta – 19 paź-
dziernika – wybrano dla uczczenia bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, jako że jest to dzień jego porwania i, 
według obecnej wiedzy, męczeńskiej śmierci.

Uchwalane święto jest wyrazem hołdu dla du-
chownych, którzy swoją postawą dali wyraz nie tylko 
swojej heroicznej wiary, lecz także męstwa i niezłom-
nej postawy patriotycznej, niejednokrotnie przele-
wając krew w obronie Polski – swej chrześcijańskiej 
ojczyzny.

W trakcie obrad komisji podkreślono, że w pol-
skiej historii mieliśmy bardzo liczne postaci nie-
złomnych i bohaterskich duchownych, dla których 
chrześcijańskie idee i wiara w Boga były podstawą 
apostolstwa i którzy nierzadko, zwłaszcza w latach 
zaborów, wojen czy utraty suwerenności, umacniali 
wśród społeczeństwa postawy na rzecz odzyskania 
i utrzymania niepodległości. Właśnie w tych trudnych 
latach naszej historii Kościół i duchowni byli depozy-
tariuszami utraconej czy zagrożonej państwowości. 
Wychowywali do wolności całe pokolenia, a kiedy 
wolność wracała, pomagali w odbudowie samodziel-
nego i wolnego państwa.

W dyskusji w komisji skrótowo, ale padły słowa 
o polskich duchownych, którzy brali udział w po-
wstaniach, byli z polskimi żołnierzami na frontach 
I i II wojny światowej, ginęli w obozach koncentra-
cyjnych, w komunistycznych więzieniach, oskarże-
ni o działalność antypaństwową. Byli eliminowani 
z życia publicznego.

Można wspomnieć, że 108 duchownych spośród 
nich, męczenników II wojny światowej zostało beaty-
fikowanych w 1999 r. przez Jana Pawła II na placu 
Piłsudskiego. Dodam, że Jan Paweł II rok później, 
w roku 2000, beatyfikował również 11 męczeńskich 
sióstr Nazaretanek, które ofiarowały się za 12 aresz-
towanych mieszkańców Nowogródka, którzy mieli 
być rozstrzelani przez Niemców. Nazaretanki zostały 
zamordowane przez rozstrzelanie 1 sierpnia 1943 r. 
Mówię o tym przykładzie dlatego, że osoby duchow-
ne to nie tylko kapłani, ale wszystkie osoby, które 
są według nowego prawa kanonicznego nazywane 
osobami konsekrowanymi. 

Ponieważ podczas obrad pojawiły się wątpliwo-
ści co do określania duchownych jako niezłomnych 
– przypomnę, że wyrażenie było używane dotąd 
w odniesieniu do bohaterskich żołnierzy podziemia 
– chciałbym przypomnieć nazwiska i okoliczności 
śmierci tylko niektórych z nich, aby właśnie wykazać 
ich niezłomność. Takimi niezłomnymi duchownymi 
byli – mówię przykładowo oczywiście – św. Andrzej 
Bobola, patron Polski broniący wiary, ale i ojczy-
zny; św. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup 
Warszawy, za patriotyczną postawę zesłany w głąb 
Rosji; ks. gen. Stanisław Brzóska, powstaniec stycz-
niowy; ks. Ignacy Skorupka, znaleziony z kulą w ser-

Czy ktoś z państwa ma takie pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest… Powinien być z nami pan minister Paweł 

Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest w drodze, 
są jakieś korki.

A czy będą pytania do pana ministra czy…
(Głos z sali: Będzie za 2 minuty, jest na placu 

Trzech Krzyży. Za 2 minuty.)
(Głos z sali: Nie będzie pytań.)
(Senator Michał Seweryński: Nie ma.)
(Senator Czesław Ryszka: To jest sprawiedliwa 

i rzetelna ustawa.)
Nie będzie? To, jak myślę, nie będziemy ogłaszać 

przerwy.
W takim razie, Szanowni Państwo, skoro i tak nie 

będzie pytań do pana ministra, otwieram dyskusję.
Sprawdzimy, czy nikt się nie zapisał, czy są…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nikt.)
Nikt się nie zapisał do dyskusji.
Informuję, że zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

szesnastego porządku obrad: ustawa o ustano-
wieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych 
Niezłomnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 961 a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 961 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana Czesława Ryszkę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie senac-

kiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie 
ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci 
Duchownych Niezłomnych.

Komisja zebrała się na posiedzeniu 23 paździer-
nika, czyli wczoraj, i prosi Wysoki Senat o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. W głosowaniu tylko 1 senator 
wstrzymał się od głosu.

Przypomnę, że celem ustawy jest ustanowienie 
Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) wyszydzający duchownych jako całość. Tytuł 
mówi sam za siebie. Jednak postawy niegodne 
stanu kapłańskiego nie mogą przysłonić daniny 
życia i krwi, pełnej poświęcenia posługi, jaką 
tysiące duchownych niosło nam i nadal niesie. 
Przychodzi mi na myśl takie porównanie: to tak, 
jakby ktoś, opisując przepiękny krzak róży, zajął 
się tylko nawozem, dzięki któremu została użyź-
niona ziemia pod tym krzakiem, a przecież całe 
piękno tego krzaku róży leży w kolorach, a tak-
że w przepięknym różanym zapachu. Należałoby 
zapytać, gdzie jest granica absurdu, a dokładniej, 
gdzie leży granica lekceważenia uczuć religijnych 
czy wręcz bluźnierstwa. Kard. Gerhard Müller, 
który w poniedziałek gościł w Senacie na kon-
ferencji „Europa Christi”, odnosząc się właśnie 
do filmu „Kler” – niemiecki kardynał odniósł się 
do filmu „Kler” – powiedział, że „ta propagan-
da, która jest teraz na łamach mediów przez film 
«Kler», uderza we wszystkich Polaków. W ten 
sposób próbuje się zniszczyć duchową substan-
cję Polski”. Powiedział: „Wzywam was do tego, 
abyście stali za swoimi kapłanami, którzy was 
ochrzcili, wprowadzili do wiary, abyśmy nie pod-
dali się tej fałszywej propagandzie”.

Jeśli mamy pielęgnować prawdziwą naszą histo-
rię, przypominać kolejnym pokoleniom o wielkich 
Polakach, to nie wolno pominąć osób duchownych. 
Ta ustawa jest spóźniona o całe 30 lat. Powinna była 
zostać uchwalona u progu wolnej Polski, aby pod-
kreślić, że w liczącą ponad 1050 lat historię Polski 
nieodłącznie wpisane jest chrześcijaństwo i jego war-
tości, a od zarania dziejów mieliśmy dziesiątki tysięcy 
niezłomnych, bohaterskich duchownych.

Na zakończenie, ale jeszcze w odniesieniu, już 
osobistym, do filmu „Kler”, dodam, że wpisuje się on 
w ogólnoświatową wojnę z chrześcijaństwem, w swe-
go rodzaju kontrrewolucję, która obecnie przenosi się 
z Zachodu na teren naszej ojczyzny. Mówiąc słowa-
mi Feliksa Konecznego: „W Polsce toczy się walka 
o przyszłość Europy. (…) los Europy zawisł od losu 
Kościoła w Polsce. W Polsce okaże się – i to w sto-
sunkowo krótkim czasie – czy Kościół nie przestanie 
na kilka pokoleń być czynnikiem życia publicznego, 
czy też stanie na czele nowego okresu dziejów”. Pisze 
dalej Koneczny: „Tu chodzi o grę tak wielką, jak rzad-
ko w historii. (…) Chcąc zwyciężyć, trzeba zwyciężyć 
w tym boju w Polsce. Tu pole chwały lub tu rozłogi 
klęski. Tu, u nas, rozstrzygnie się wszystko” – pisze 
Feliks Koneczny.

Feliks Koneczny pisał te słowa w obliczu nieco 
innego zagrożenia, inna była też sytuacja kulturowa. 
Jednak po części spełniają się te słowa dzisiaj: na 
polu walki z wartościami chrześcijańskimi Europa już 
przypomina pobojowisko, a starcie z Kościołem prze-
niosło się do Polski. Dlatego powtórzę słowa Feliksa 

cu podczas Bitwy Warszawskiej; ojciec Maksymilian 
Kolbe, który oddał życie za brata w Auschwitz; 
30 ojców redemptorystów zamordowanych w cza-
sie powstania warszawskiego; ksiądz kapelan Józef 
Stanek, torturowany i powieszony na własnej stule, 
także w czasie powstania warszawskiego. Należałoby 
również mówić o tysiącach niezłomnych duchownych 
zamordowanych w obozach koncentracyjnych, katow-
niach NKWD, Katyniu, Miednoje, Charkowie czy na 
Rakowieckiej w Warszawie. Jeśli chodzi o kapłanów, 
których nie zamordowali okupanci, tylko już opraw-
cy władzy ludowej, wymienię tylko kilka nazwisk. 
Są to księża: Zygmunt Kaczyński, Michał Pilipiec, 
Michał Rapacz, Władysław Gurgacz, Stanisław 
Domański, Roch Łaski, Roman Kotlarz, Kazimierz 
Fertak czy ojciec dominikanin Honoriusz Stanisław 
Kowalczyk. I wreszcie trzeba wspomnieć o morder-
stwach nazywanych założycielskimi III RP, dokona-
nych przez komando śmierci kierowane przez gen. 
Czesława Kiszczaka. Są to: ks. Jerzy Popiełuszko, 
kapelan „Solidarności”; Stefan Niedzielak, autor li-
sty katyńskiej; Stanisław Suchowolec, duszpasterz 
ludzi pracy skupiający członków zdelegalizowanej 
„Solidarności”; Sylwester Zych, kapłan więziony 
i prześladowany przez SB, któremu zarzucono rze-
kome przywództwo w organizacji księży kontrrewo-
lucjonistów.

Dodam, że dramatyczne okoliczności zgonów 
księży Niedzielaka, Suchowolca i Zycha mają wspólne 
cechy. To jakby ostatni akord w wykonaniu niewąt-
pliwie profesjonalnych morderców, rzeczonych „nie-
znanych sprawców”, połączony długim i krwawym 
łańcuchem niewykrytych zbrodni i mordów politycz-
nych na zlecenie bądź z inspiracji kolejnych przywód-
ców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ofiar 
duchownych – można na marginesie dodać – byłoby 
znacznie więcej, bo i wielkich postaci miał Kościół 
wiele.

Opowiadał mi ksiądz infułat Józef Wójcik 
z Suchedniowa, o którym napisałem książkę, kapłan 
wielokrotnie aresztowany i prześladowany w PRL, 
że pewnego dnia ukląkł przed kratkami konfesjo-
nału mężczyzna – jak się okazało, skruszony esbek 
– i powiedział mu, że uczestniczył w posiedzeniu 
właśnie takiego komanda śmierci i że zapadła decy-
zja, aby ks. Wójcika zneutralizować. Wiemy, co to 
słowo wówczas znaczyło. To cud, że komuniści nie 
zamordowali np. abp. Ignacego Tokarczuka czy kard. 
Henryka Gulbinowicza. Ale już w przypadku kard. 
Augusta Hlonda czy ks. Franciszka Blachnickiego, 
sług bożych, nie jesteśmy tego pewni.

Wysoka Izbo!
Procedujemy nad tą ustawą w sytuacji, gdy 

w kinach jest wyświetlany haniebny film „Kler”, 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Panie Senatorze, ta ustawa przyszła do Senatu 
z Sejmu, była projektem poselskim. Myśmy w Komisji 
Kultury i Środków Przekazu nad nią procedowali 
i tylko 1 senator wstrzymał się od głosu, a poza tym 
wszyscy byli za. Ja w czasie obrad komisji poruszy-
łem te wątki, które tutaj przedstawiłem. No, może 
trochę szerzej je teraz przedstawiałem, tak żeby już 
nie występować w dyskusji. Dlaczego teraz? Ja nie 
wiem, dlaczego np. kard. Gerhard Müller, który miał 
piękne wystąpienie w czasie kongresu, w czasie kon-
ferencji „Europa Christi”, też mówił o tym filmie, 
że on hańbi Polaków. Na pewno na filmie nie był, 
ale mówił, że jest to obraza wszystkich wierzących 
Polaków. No skoro niemiecki kardynał w ten sposób 
broni Polaków, to ja chciałem także do tego nawiązać. 
A pan, Panie Senatorze, jutro, kiedy będzie głosowa-
nie, swoim głosem powie „tak”, „nie” lub od głosu 
się wstrzyma. Tak że nie ma problemu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy?
Nie ma, nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję.)
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Mieczysław 

Augustyn.
Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta ustawa przypomina mi o postawie wielu księ-

ży z mojego okręgu, z moich stron, którzy oddali 
życie dlatego, że byli działaczami Związku Polaków 
w Niemczech, którzy byli Kaszubami, których zamor-
dowano w Górce Klasztornej na pograniczu, przy-
pomina mi o postawie bł. Michała Kozala, o którego 
dziejach opowiadał mi mój sędziwy już przyjaciel, 
ks. Bronisław Miller, o postawie kard. Ignacego Jeża, 
więźnia, który przeżył i którego historia jest porusza-
jąca. Jestem członkiem założycielem towarzystwa 
jego pamięci, jednym ze „sprawców” wybudowania 
pięknego skweru w moim mieście, by o postaci tej 
przypominał. Jednak pomimo tego, że tyle jest świa-
dectw, mam pewne wątpliwości, czy robimy dobry 
ruch. Po pierwsze, bardzo wiele, tak jak pan sena-
tor sprawozdawca mówił, tych osób odebrało swo-
ją nagrodę i ma swoje dni – dni ustanowione przez 
Kościół na pamiątkę ich męczeństwa, bohaterstwa. 
Oni nie potrzebują dodatkowego. Po drugie, ciekaw 
jestem, czy pomysłodawcy tego rzeczywiście mają 
akceptację samych duchownych. Ja spotkałem się 
również z takimi opiniami, że ustanowienie takiego 

Konecznego: „Chcąc zwyciężyć, trzeba zwyciężyć 
w tym boju w Polsce. Tu pole chwały lub tu rozłogi 
klęski”. Dziękuję. (Oklaski)

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?
(Senator Piotr Florek: Ja.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze Sprawozdawco, zapraszam, bo 

są pytania.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, ja nie jestem członkiem komisji, 

więc nie znam dyskusji, ale po pana wystąpieniu, 
Panie Senatorze, chciałbym spytać tak: czyja była 
inicjatywa, jeżeli chodzi o tę ustawę? Czy to była 
inicjatywa poselska? Jeżeli tak, to jakich posłów? 
Kto wyszedł z tą inicjatywą? No, wiemy, że mamy 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Oczywiście ja doceniam rolę duchownych, ale rów-
nież lekarzy, nie wiem, sanitariuszy, nauczycieli i in-
nych, których można by również w ten sam sposób, 
że tak powiem, uhonorować. A przyjmowanie takiej 
ustawy w tym akurat momencie… Pan tu nawiązał 
m.in. do filmu „Kler”. Nie wiem, czy pan był na tym 
filmie. To jest bardzo ważne, bo państwo często opo-
wiadacie niesamowite historie… Ja akurat byłem, 
widziałem ten film. To, do czego pan nawiązał, co pan 
mówił, to jest nieprawda. I w związku z tym wydaje 
mi się, że państwo robicie w tej chwili niedźwiedzią 
przysługę, bo nie sądzę, żeby akurat Kościół w tej 
sytuacji, jaka jest… żeby taka uchwała w tym akurat 
momencie… Mówił pan, że mogła być 15 lat temu. 
Okej, mogła być 2 lata temu, rok temu… Pytanie moje 
jest, czemu w takim razie ta inicjatywa, kto za nią 
stoi i czemu akurat w tym miejscu. Bo ja uważam, że 
państwo robicie w tej chwili niedźwiedzią przysługę 
Kościołowi. I mam też opinię wielu księży, których 
znam, na ten temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie zostało zadane. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję.
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(senator M. Augustyn) Ratyfikacja traktatu wersalskiego nastąpiła 10 
stycznia 1920 r. Dokładnie miesiąc później twórca 
Błękitnej Armii dokonał w Pucku symbolicznych 
zaślubin Polski z morzem. Ta data obchodzona jest na 
Pomorzu niczym drugi dzień niepodległości. Byłoby 
to trudne bez prowadzonej przez lata patriotycznej, 
propolskiej działalności duchownych. Ich sylwetki 
po dziś dzień dla wielu pozostają anonimowe. Warto 
przywołać kilka z nich.

Księża Feliks Bolt, Józef Wrycza, Henryk Antoni 
Szuman i wielu, wielu innych duchownych w wa-
runkach zaboru pruskiego prowadziło niepodległo-
ściową działalność w ramach organizacji pomorskich 
filomatów. Nierzadko z tego powodu byli szykano-
wani, wyrzucani ze szkół, aresztowani. Prowadzili 
również działalność społeczną, gospodarczo-chary-
tatywną, zakładali banki ludowe i nimi kierowali, 
tworzyli spółdzielnie rolnicze i handlowe. Kierowali 
towarzystwami zajmującymi się zdolną, ale ubogą 
młodzieżą, opiekowali się dziećmi, które straciły ro-
dziców w wyniku I wojny. Na łamach prasy, m.in. 
kociewskiego „Pielgrzyma”, apelowali o wzmoc-
nienie więzi łączących społeczność polską Pomorza 
z Rzeczpospolitą. Po wybuchu II wojny światowej ze 
względu na swoją postawę znaleźli się w gronie osób 
szczególnie narażonych na eksterminację. Ks. Wrycza 
związał się z tajną organizacją „Gryf Pomorski”, naj-
większą niepodległościową strukturą na Pomorzu. 
Ksiądz Szuman został rozstrzelany 2 października 
1939 r. pod murem kościoła św. Mikołaja w Fordonie 
koło Bydgoszczy. Ks. Bolt został aresztowany przez 
gestapo 21 marca 1940 r. w Wielki Czwartek i trafił 
do obozu koncentracyjnego Stutthof. Wycieńczony 
chorobą zmarł kilkanaście dni później. 

W tym kontekście należy podkreślić, że Pomorze 
to region szczególny ze względu na daninę krwi, 
jaką ponieśli jego mieszkańcy w okresie II wojny 
światowej. Tylko w ciągu pierwszych miesięcy nie-
mieckiej okupacji, podczas jesieni 1939 r., zamor-
dowanych zostało ok. 30 tysięcy osób. Wśród osób 
dotkniętych niemiecką eksterminacją szczególną 
grupę stanowiły osoby duchowne. W samej diecezji 
chełmińskiej Niemcy podczas wojny zamordowali 
311 polskich księży, czyli blisko połowę wszystkich 
kapłanów. Tylko w Lesie Szpęgawskim na Kociewiu 
życie straciło ok. 70 księży, m.in. przedstawiciele 
chełmińskiej kurii biskupiej, profesorowie semina-
rium duchownego w Pelplinie, a także wykładow-
cy słynnego Collegium Marianum. Miejscem kaź-
ni duchownych był również Las Piaśnicki. To tam 
rozstrzelana przez Niemców została przyszła błogo-
sławiona siostra Alicja Kotowska ze Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstanek. Przed wojną kierowała 
ona żeńskim gimnazjum w Wejherowie. Obok siostry 
Kotowskiej w Piaśnicy życie straciło 53 duchownych 
katolickich, znanych z imienia i nazwiska. Kolejnym 

dnia akurat w tym momencie – pan senator te oko-
liczności tutaj wspomniał, moim zdaniem, naprawdę 
niepotrzebnie – traktowane będzie instrumentalnie, 
jako pewną odpowiedź na to, co się dzieje dookoła, 
jako pewną przepychankę w tym zakresie. Wydaje mi 
się, że gdyby ci wielcy ludzie, wielcy kapłani, mogli 
odpowiedzieć, powiedzieliby, że czynili to dla Pana, 
dla ludzi, a nie dla próżnej chwały. Dlatego zastana-
wiam się, jak się zachować. 

Pamiętam prawie że całą armię wspaniałych na-
uczycieli pogranicza, tych zamordowanych i pogrze-
banych pod brukiem w Świeciu, tych niezłomnych, 
którzy uczyli na tajnych kompletach w całej Polsce, 
ryzykując życiem. Nie wiem, kogo było więcej, kto 
więcej i na co zasłużył. Można by po kolei tutaj wy-
mieniać, niejako iść zawodami i pytać: dlaczego nie 
oni, dlaczego nie tamci? Ale wyszedłem tutaj na 
mównicę mimo wszystko i przede wszystkim po to, 
żeby wspomnieć tych ludzi, tych wspaniałych kapła-
nów, nauczycieli, kolejarzy, którzy byli niezłomni. 
Warto o nich pamiętać nie tylko w dniu poświęco-
nym symbolowi, jakim był ks. Jerzy Popiełuszko, 
ale częściej, znacznie częściej, zwłaszcza lokalnie, 
tam, gdzie to wszystko się działo. Chodzi o to, komu 
to służyło i dla kogo to było. Oczywiście niech każ-
dy zdecyduje, co tu jest dobrym ruchem, a co złym. 
Jednak mnie w kościele nauczono, że tylko prawda 
wyzwala. Prawda wyzwala. Lęk nawet kardynała nie 
wyzwala, a prawda – tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców…
Przepraszam, pan senator Antoni Szymański, pro-

szę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Zaproszeni Goście! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Dostrzegając potrzebę i wagę wprowadzenia 

nowego święta państwowego, tj. Narodowego Dnia 
Pamięci Duchownych Niezłomnych, chciałbym pod-
kreślić szczególną rolę, jaką odegrało duchowieństwo 
w historii Pomorza Gdańskiego. To region szczególny, 
który cieszył się z odzyskania przez Polskę niepodle-
głości podwójnie, w 1918 r. i w 1920. Przypomnijmy, 
że w wyniku I wojny światowej i postanowień trak-
tatu wersalskiego Pomorze Gdańskie z dostępem do 
morza wróciło do odrodzonej II Rzeczypospolitej. 
Utworzono wówczas Front Pomorski, którego głów-
nym zadaniem miało być przejęcie tych ziem z rąk 
niemieckich. Jego dowódcą został gen. Józef Haller. 
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(senator A. Szymański) Narodowej już w tym roku zorganizował pierwsze 
historyczne obchody poświęcone kapłanom niezłom-
nym, przypominając ich wyjątkowy wkład w dzie-
je Pomorza. Podsumowując: nie byłoby 1918 r. bez 
udziału duchownych, nie byłoby pomorskiej nie-
podległości roku 1920 bez wieloletniej pracy księży. 
Nieprzypadkowo tuż obok gen. Józefa Hallera pod-
czas zaślubin Polski z morzem stali duchowni: pierw-
szy kapelan Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, 
przyszły błogosławiony ks. Władysław Miegoń oraz 
wygłaszający słynną homilię skierowaną do pomor-
skiej ludności Kaszubów i Kociewiaków ks. Józef 
Wrycza. Polska nie zrzuciłaby nazistowskiego i ko-
munistycznego jarzma bez wielkiego wkładu pol-
skiego duchowieństwa, kapelanów AK, Narodowych 
Sił Zbrojnych, kapelanów żołnierzy niezłomnych 
i w końcu duszpasterzy opozycji demokratycznej 
PRL i „Solidarności”. Bez udziału duchownych nie 
byłoby więc także tej drugiej niepodległości – roku 
1989. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo rad 

z powodu przyjęcia ustawy, która, poprzez usta-
nowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych 
Niezłomnych, honoruje tychże duchownych.

Na zapytanie przedstawicieli opozycji, dlaczego 
akurat tę grupę społeczną wyróżniamy, podczas gdy 
wiele innych grup zawodowych – chociażby nauczy-
ciele czy inni – było, ich zdaniem, równie zasłużonych 
dla zachowania ducha niepodległości naszej ojczyzny, 
odpowiadam. W całej historii Polski to duchowień-
stwo poniosło, jak rzadko kto – biorąc pod uwagę 
liczebność naszego duchowieństwa – ogromną ofiarę 
dla zachowania naszego niepodległego bytu i wiary. 
Przy czym niepodległy byt i wiara w Polsce są ze 
sobą tak zrośnięte, że nie sposób ich rozdzielić. Jest 
to wspaniały fenomen polski, który istnieje, istniał 
i, mam nadzieję, będzie dalej istniał. Dlatego uwa-
żam, że uczczenie tego fenomenu jest jak najbar-
dziej zasadne i celowe. To właśnie księża, jak nikt 
inny, ponieśli największą ofiarę, jeżeli chodzi o ich 
liczebność, o liczbę osób, które straciły życie bądź też 
w inny sposób były prześladowane. Nie chodzi tutaj 
oczywiście o statystykę i wyścig w ramach oceniania 
zasług poszczególnych grup społecznych, ale akurat 
tak się składa, że to Kościół i księża zajmują tutaj 
zdecydowanie pierwsze miejsce.

miejscem, w którym stracili życie wybitni przedsta-
wiciele pomorskiego duchowieństwa, był niemiecki 
obóz koncentracyjny Stutthof. To tam rozstrzelani 
zostali księża Bronisław Komorowski, Franciszek 
Rogaczewski, Marian Górecki, dziś należący do 
grupy 108 polskich męczenników beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. 
Prowadzili oni duszpasterstwo dla Polonii w Wolnym 
Mieście Gdańsku, byli liderami polskich stowarzy-
szeń i organizacji patriotycznych.

Po II wojnie światowej na Pomorzu schronienia 
szukali także duchowni zaangażowani w działalność 
konspiracyjną w ramach Armii Krajowej. Wśród nich 
byli m.in. ks. Józef Zator-Przytocki, dziekan okręgu 
AK Kraków. W 1948 r., będąc proboszczem jednego 
z gdańskich kościołów, został aresztowany przez UB 
i przewieziony do Warszawy, osadzony w areszcie 
śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
a następnie w X pawilonie śledczym na Mokotowie. Po 
ciężkim śledztwie został skazany na 15 lat więzienia. 
Wyszedł na wolność po amnestii w 1955 r. Duchowny 
ten odegrał niebagatelną rolę w kształtowaniu postaw 
opozycyjnych na Pomorzu w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych. Z kościoła Najświętszej Maryi Panny 
po mszy świętej 3 maja i 11 listopada wyruszały pod 
pomnik Jana III Sobieskiego manifestacje Ruchu 
Młodej Polski i wolnych związków zawodowych.

Wśród kresowych kapłanów szukających schronie-
nia na Pomorzu był także ks. Józef Waląg. Duchowny 
ten był kapłanem AK i działaczem Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, organizatorem samoobrony 
przed oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii 
w Łukawcu na Podkarpaciu. Był więziony najpierw 
w Tomaszowie Lubelskim, następnie na zamku 
w Lublinie. Po wyjściu z więzienia udał się pod przy-
branym nazwiskiem na Pomorze. Był twórcą Caritasu 
diecezji gdańskiej. Za swoją działalność został po-
nownie aresztowany. Będąc proboszczem w Pruszczu 
Gdańskim, wspierał robotników podczas grudnia 
1970 r. i sierpnia 1980 r., a także w stanie wojennym.

Duchownym, który szczególnie łączył tradycję 
Armii Krajowej z posługą duszpasterską wśród 
ludzi „Solidarności”, był ks. Hilary Jastak – „król 
Kaszubów”. 17 grudnia 1970 r. ks. Jastak odprawił 
mszę świętą w intencji zamordowanych na ulicach 
Gdyni. Na terenie parafii zapewnił rodzinom ofiar 
pomoc materialną i duchową. 10 lat później, 17 sierp-
nia, sprawował pierwszą w historii PRL Eucharystię 
na terenie komunistycznego zakładu pracy.

Kapłanów wspierających opozycję antykomuni-
styczną na Pomorzu i ruch „Solidarności” było bar-
dzo wielu – ks. Stanisław Bogdanowicz, ks. Henryk 
Jankowski czy dominikanin o. Ludwik Wiśniewski 
i wielu innych. Dobrze, że gdański Instytut Pamięci 
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(senator Z. Cichoń) Dopiero po śmierci ks. kard. Adama Sapiehy doko-
nali swojego rodzaju aktu zemsty na całym Kościele 
krakowskim, włamując się do kurii biskupiej, doko-
nując tam konfiskaty mienia, aresztując kilku księ-
ży, wytaczając im haniebny proces i skazując wielu 
księży na długotrwałe kary pozbawienia wolności, 
prześladując nawet zarządcę archidiecezji ks. abpa 
Baziaka, przypominam, ostatniego metropolitę lwow-
skiego, który potem został zarządcą, bo komuniści 
nie chcieli się zgodzić na to, żeby został metropo-
litą krakowskim. Tenże abp Baziak był więziony 
w Krakowie, chciano go sądzić, ale w końcu postę-
powanie umorzono z braku jakichkolwiek dowodów.

Proszę państwa, to są przykłady, które można by 
mnożyć, można ich przytaczać wiele. Ja miałem ten 
zaszczyt, że znałem wielu z tych księży niezłom-
nych osobiście, chociażby ks. Kazimierza Jancarza, 
który był takim krakowskim ks. Popiełuszką, ale 
na szczęście uniknął losu ks. Popiełuszki. Dlatego 
uważam, że są pełne podstawy, mamy pełne prawo 
moralne, a nawet swojego rodzaju obowiązek, żeby 
taką ustawę uchwalić i w ten sposób oddać cześć 
tym duchownym, którzy stanowią dla nas wzorzec 
umiłowania ojczyzny, dochowania wiary i tych naj-
wyższych, najszlachetniejszych wartości, które po-
winny być wyznacznikiem naszego postępowania. 
W związku z tym proponuję przyjęcie ustawy, która 
jest wyrazem oddania czci i honoru tym wspaniałym 
księżom. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jarosław Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator Cichoń trochę zabrał mi z tego, co 

chciałem powiedzieć. Otóż mamy dane statystyczne 
dotyczące chociażby męczeństwa kapłanów w czasie 
II wojny światowej. O ile pamiętam, w Kraju Warty 
zginęło więcej niż 50% księży. Tak więc była to grupa 
zawodowa szczególnie narażona i szczególnie nisz-
czona. Zostało tu też wymienione nazwisko ks. kard. 
Gulbinowicza jako kapłana niezłomnego, któremu 
nic się nie przydarzyło, ale jest udokumentowany 
przypadek wysadzenia jego auta. Nie wiemy, czy 
to była próba zamachu, ale na pewno była to próba 
poważnego zastraszenia. A wspominam księdza kar-
dynała, bo na dniach obchodziliśmy we Wrocławiu 
dziewięćdziesięciopięciolecie jego urodzin.

W czasie dyskusji, już po głosowaniu, zastana-
wialiśmy się nad pewnym… Być może doszło tu do 
nadużycia czy zamienienia znaczeń. Otóż w tym 
przypadku wpisujemy tytuł „niezłomni”, który 

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że bez tej pra-
cy, wielowiekowej pracy, zwłaszcza w czasie, kiedy 
Polska po 1795 r. przez 123 lata nie miała niepodle-
głego bytu… To właśnie dzięki pracy u podstaw du-
chowieństwa społeczeństwo zostało utrzymane przy 
nadziei, że kiedyś wróci niepodległość. Utrzymana, 
zachowana została wiara nie tylko w Boga, ale też 
w to, że Polska kiedyś zmartwychwstanie. Chciałbym 
przypomnieć tu chociażby wspaniałe dzieła ojca 
Koźmińskiego, który powoływał całą masę różnego 
rodzaju instytucji zakonnych, instytucji, które pro-
wadziły ogromną pracę u podstaw. Przypominam, że 
w zaborze rosyjskim były to instytucje, które dzia-
łały w sposób nielegalny, w sposób skryty – te za-
konnice i ci zakonnicy, którzy tworzyli te instytucje, 
nie nosili przecież żadnych oznak, które dawałyby 
możliwość ich rozpoznania, a więc księża byli bez 
sutann i koloratek – a jednak jakże ogromna była to 
praca! Właściwie można by powiedzieć, że to chyba 
duchowieństwo najbardziej przygotowało nasze spo-
łeczeństwo do odzyskania niepodległości.

I jeżeli weźmiemy pod uwagę następny okres 
w historii Polski, czyli okres II wojny światowej… 
Przecież to dzięki tak niezłomnym księżom, którzy 
bardzo często za swoją postawę ponieśli śmierć – 
chociażby jak abp Nowowiejski czy wielu innych, 
którzy… Nawiasem mówiąc, zostali oni uczczeni 
nawet przez Ojca Świętego, który w czasie swoje-
go pobytu, w czasie pielgrzymki 13 czerwca 1999 r. 
podniósł do chwały błogosławionych 108 kapła-
nów. Proszę państwa, dzięki niezłomnej postawie 
takich przedstawicieli duchowieństwa jak chociażby 
w Krakowie legendarny arcybiskup, książę Adam 
Sapieha… Arcybiskup książę Adam Sapieha miał 
odwagę podjąć generała gubernatora Franka polewką 
u siebie w pałacu, odpowiadając na zaproszenie na 
spotkanie, kiedy to powiedział: nie, ja nie przyjdę 
do pana na Wawel, gdzie generał gubernator Frank 
miał swoją siedzibę, tylko jeżeli pan się chce ze mną 
spotkać, to zapraszam do siebie, do pałacu. A na py-
tanie zdziwionego tym owego generała gubernatora 
Franka, dlaczego częstuje go taką polewką, odpo-
wiedział: ja pana częstuję tym, czym się żywi na co 
dzień mój naród.

Był to tak bohaterski kardynał, że miał odwagę 
również w czasie panowania systemu komunistycz-
nego opierać się opresji tychże, którzy uważali się za 
zwycięzców i władców świata, który chcieli zmieniać 
na swoją modłę. Wzbudzał nawet u tych komunistów 
swojego rodzaju lęk, strach, do tego stopnia, że nie 
śmieli go tknąć, podczas gdy ważyli się zrobić zamach 
na ks. kard. Wyszyńskiego, którego – jak wiadomo – 
bezprawnie, bezpodstawnie aresztowano i więziono 
przez okres ok. 3 lat.
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Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

(senator J. Obremski) (Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: 10 minut. To 
było sprawozdanie.)

Tak? A, przepraszam, pan senator był sprawoz-
dawcą. Rozumiem, 10 minut.

Senator Czesław Ryszka:
Mam tylko kilka myśli, kilka uwag. Mianowicie 

w tych kilku wystąpieniach, poczynając od pana se-
natora Augustyna, usłyszeliśmy już o dramatycznych 
postaciach w naszej historii, które absolutnie nale-
ży eksponować i ukazywać przyszłym pokoleniom 
jako wzory zachowań Polaków, zwłaszcza w takich 
trudnych czasach. Dziękuję panu senatorowi za tę 
wypowiedź, ale pan dodał jeszcze takie pytanie: je-
żeli ci wspomniani bohaterowie otrzymali już nagro-
dę u Boga, to czy należy jeszcze tak po ziemsku to 
wszystko podkreślać? Otóż gdybyśmy tak myśleli, 
musielibyśmy zanegować procesy kanonizacyjne 
w Kościele. Kościół, podejmując taki proces, wła-
ściwie jest już przekonany, że ta postać, ta osoba, wy-
pełniła w swoim życiu 100-procentowo Ewangelię. To 
jest tylko kwestia, powiedzmy, pewnych prawnych, 
historycznych dokumentów potrzebnych do tego, żeby 
to udokumentować i później w takim właśnie procesie 
wynieść kogoś na ołtarze. Jan Paweł II mówi, że te 
liczne kanonizacje, jakich dokonuje Kościół, nie są 
po to, żeby potwierdzić, że te osoby są u Boga, tylko 
żeby ukazać je nam jako wzory życia. I tak samo te 
postacie niezłomnych duchownych musimy pokazy-
wać. Państwo tu już wspomnieli o swoich lokalnych 
bohaterach kapłanach. Tak że w tym dniu, w dniu tego 
święta, a to będzie dzień 19 października – pamięć 
o zamordowanym ks. Jerzym Popiełuszce – w tych 
lokalnych wspólnotach będziemy czcili, wspominali 
tych kapłanów, tych duchownych, bo na to zasłużyli, 
i wskazywali na ich wzór.

Padło tutaj pytanie, dlaczego akurat teraz ustana-
wiamy ten dzień. Powiem wprost: to jest odtrutka, 
może przypadkowy zbieg okoliczności, ale to jest od-
trutka na ten hańbiący Polaków, wierzących Polaków, 
film. Możecie państwo kręcić głową, ale… Jak ina-
czej się bronić, jak inaczej pokazywać zło? Przecież 
Smarzowski sam mówi, że jest ateistą. Czyli ateista 
zabiera się do filmu o duchownych, o ludziach wiary. 
No, głuchoniemy, ślepy może napisać jakąś kompo-
zycję muzyczną, ale czy to będzie miało w ogóle coś 
wspólnego z muzyką? Nie wiem. W każdym razie te 
kilka wypowiedzi tutaj pokazało, jak bardzo ważne 
jest uchwalenie tego święta dla znaczenia polskich 
dziejów, dla przyszłych pokoleń, tak żeby w życiu 
w tej wolności, która, mam nadzieję, będzie trwała 
kilkaset lat, ta pamięć o bohaterach, niezłomnych 
duchownych, o wszystkich bohaterach, nie zaginę-
ła. Kościół mówi, że święci szli przez Polskę. Przez 
1050 lat Polska wydała setki ludzi świętych, wynie-

w ostatnich latach oznacza pewną postawę niezłom-
ności patriotycznej. Ona niewątpliwie towarzyszyła 
wielu decyzjom bohaterskich kapłanów, niemniej 
jednak ja patrzę na wielki gest ojca Maksymiliana 
Kolbego przede wszystkim w wymiarze chrześcijań-
skim, a to słowo „niezłomni” jak gdyby semantycznie 
przenosi to znaczenie gdzieś… Być może ono nie jest 
tutaj najtrafniejsze. A z drugiej strony – znowu to po-
wiem – w ten zawód wpisana jest pewna niezłomność.

Wiem, że to nie jest przedmiot tej debaty, ale 
chcę jednak polemizować z pewnym poglądem, bo 
uważam, że tworzymy pewien niedobry intelektu-
alnie stereotyp. Nie jest tak, że abym ja mógł coś 
komentować, muszę się z tym dokładnie zapoznać, 
ponieważ istnieje coś takiego jak autorytety. I pro-
szę mi powiedzieć… Nie jest tak, że jeżeli na afi-
szu jest „Golgota Picnic”, to ja muszę na to pójść, 
dać się zgorszyć i dopiero później mogę powiedzieć 
wstrząśnięty, że to jest coś strasznego, coś, co mnie 
do spodu obraża. No, jeżeli likwidujemy autorytety, 
to rzeczywiście muszę wszystko szkiełkiem i okiem 
zbadać. I wydaje mi się, że troszeczkę podobnie jest 
w przypadku filmu, o którym mówimy. Nawet jeżeli 
ktoś to odczytuje w ten sposób – a czytałem takie 
wypowiedzi, także o „Golgocie Picnic” – że to jest 
głęboko chrześcijańskie, to musi pamiętać, że często 
wypowiedzi tych reżyserów, tak jak w przypadku 
wypowiedzi reżysera filmu „Kler”, są bardzo agre-
sywne w stosunku do religii i świętości, które są dla 
mnie ważne.

I zakończę to „Traktatem moralnym” Miłosza, 
który jest, jak uważam, pewnym komentarzem do 
tego, czy muszę uczestniczyć w czymś, co ma mnie 
obrazić, żebym mógł się do tego odnieść. Miłosz pi-
sze tak:

„Łatwiej, niż sądzisz zgubić duszę (…)
Bo jesteś gąbką – wchłaniasz wszystko.
Zasada musi być surowa (…)
Lepiej byś miał się wydać oschły,
Byleby ciebie nie obrosły
Mchy tropikalne dusz niemytych”.
Tak, nie mieszajmy pojęć. Nie zawsze mamy 

zdanie, nie zawsze rozumiemy pewne procesy, któ-
re wykorzystujemy, chociażby te związane z fizyką 
i innymi rzeczami. To jest według mnie pewien in-
telektualny stereotyp: muszę pójść, dać się zgorszyć 
i dopiero wtedy mogę się obrazić. Nie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czesław Ryszka – 5 minut.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Pani 

Marszałek.)
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Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej),  

sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. Komunikaty

(senator C. Ryszka) który dostosowuje wiele rzeczy do współczesności, 
uaktualnia je. W tej dziedzinie mamy przecież bardzo 
dużą zmianę. Nie wywołuje według mnie, według 
ustawodawcy i także w opinii rządowej żadnych skut-
ków politycznych, prawnych. Ma służyć tworzeniu 
dobrego kina.

Uprzejmie proszę o zgodę na ratyfikację konwencji.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, projekt tej ustawy został wnie-

siony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni 
ministrowie spraw zagranicznych oraz kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Jest z nami pan minister Paweł Lewandowski, 
podsekretarz stanu w ministerstwie kultury.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do pana ministra? Bo to jest ten 

moment, kiedy można takie pytanie zadać? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nikt się nie 

zapisał.)
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Czy są komunikaty?
Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do usta-
wy o pracowniczych planach kapitałowych odbędzie 
się jutro, o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy 
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się jutro, o godzinie 8.50 w sali nr 217.

sionych na ołtarze. Dzięki temu, że są ci święci… 
Oni nie tylko, mówiąc teologicznie, pośredniczą w ła-
skach otrzymywanych przez nas u Boga, ale przede 
wszystkim są dla nas wzorami życia. Gdybyśmy to 
chcieli pominąć, to właściwie uczynilibyśmy sami 
sobie wielką krzywdę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję szanownych państwa, że po rozpatrze-
niu następnego punktu, czyli punktu siedemnastego 
porządku obrad, zostanie ogłoszona przerwa do jutra 
do godziny 11.00.

A teraz przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
siedemnastego porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej 
(poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 
30 stycznia 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 959, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 959 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Jarosława 
Obremskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Obremski:
Ja bym powiedział: ciąg dalszy o filmach.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Konwencja Rady Europy wiąże się z decyzją 

o zmianie przepisów dotyczących koprodukcji fil-
mowej. Zostało to podpisane przez polskiego am-
basadora w Strasburgu Janusza Stańczyka w poło-
wie poprzedniego roku. Chodzi o zmianę konwencji 
z 1997 r., przyjętej przez Polskę w 2003 r., czyli po 
6 latach; teraz jest dużo szybciej. Ta zmiana konwen-
cji związana jest z tym, że nastąpił dosyć dynamiczny 
rozwój współczesnych technologii audiowizualnych, 
trochę zmieniły się zasady finansowania tego typu 
produkcji, a także pojawiła się konieczność otwarcia 
na… Chodzi tu nie tylko o koprodukcję wewnątrzeu-
ropejską, bo bardzo często koprodukcja dotyczy kra-
jów poza Radą Europy. Ta wcześniejsza konwencja, 
że tak powiem, popierała kino europejskie, a w tej 
chwili kładzie się akcent na pokazanie różnorodności. 
W sumie konwencja wydaje się być dokumentem, 
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Komunikaty

(senator sekretarz R. Ambrozik) wieniu święta narodowego z okazji setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej od-
będzie się jutro, o godzinie 10.00 w sali nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 11.00.
Dziękuję bardzo.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia ustawy 
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych odbędzie się jutro, o godzinie 
8.30 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia ustawy o ustano-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 21)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Michał Seweryński, Maria Koc, Bogdan Borusewicz 
i Adam Bielan)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym. A państwa senatorów proszę o za-
jęcie swoich miejsc.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski.

Pragnę powitać obecnych na posiedzeniu gości: 
ks. Leszka Kryżę, ks. prof. Pawła Bortkiewicza, 
prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego. (Oklaski)

Pragnę także poinformować, że naszym obra-
dom w tym punkcie przysłuchują się uczniowie – 
wraz z opiekunami – Salezjańskiego Zespołu Szkół 
Publicznych w Zabrzu. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i jest zawarty w druku 
nr 951, a sprawozdanie komisji – w druku nr 951 S.

(Rozmowy na sali)
Proszę o wyciszenie rozmów.
O, już jest trochę ciszej. Możemy działać.
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! Szanowni, 

Czcigodni Goście! Droga Młodzieży Salezjańska!
W imieniu senatorów wnioskodawców uchwały 

senackiej Komisji Ustawodawczej z okazji 70. rocz-
nicy śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa 
Polski, mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z posie-
dzenia komisji przeprowadzonego w dniu 23 paź-

dziernika, podczas którego odbyło się pierwsze czy-
tanie projektu tejże uchwały.

Na początek pragnę podziękować państwu se-
natorom za wnikliwe przeanalizowanie tekstu pro-
jektowanej uchwały oraz wniesienie poprawek. 
Podziękowanie kieruję również do naszych legisla-
torów. I dziękuję państwu senatorom, członkom ko-
misji, za jednogłośne przyjęcie projektu tej uchwały.

Podczas dyskusji w komisji podkreśliliśmy zasługi 
kard. Augusta Hlonda jako wielkiego męża Kościoła, 
ale też jako męża stanu, doskonale poruszającego się 
wokół wydarzeń państwowych. Wskazano zwłaszcza 
na 2 niezwykle ważne okresy jego działalności służą-
cej jednoczeniu Polaków: to był okres międzywojnia, 
a także 3 lata po II wojnie światowej.

I tu chciałbym przypomnieć, że powołując 
w 1926 r. katowickiego biskupa Augusta Hlonda na 
arcybiskupstwo poznańskie i gnieźnieńskie, a zara-
zem urząd prymasa Polski, papież Pius XI – można 
tak powiedzieć – doskonale wiedział, kogo powołu-
je. Mianowicie gdy nominat dziękował mu za swój 
wybór, papież miał się zwrócić do niego słowami: 
„Mianuję syna ziemi śląskiej na ten prastary stolec 
biskupi, czym pragnę dać dowód, jak bardzo zale-
ży mi na jedności Polski, by Polska była jedna”. To 
może trochę zaskakujące słowa, ale pamiętajmy, że 
papież Pius XI, tj. Achilles Ratti, papieski komisarz 
plebiscytowy dla Górnego Śląska, Warmii i Mazur, 
później nuncjusz papieski w Polsce, znakomicie zda-
wał sobie sprawę z tego, jaka była ostatnia historia 
Polski, że 123 lata zaborów spowodowały, iż Polskę 
tworzyły właściwie 3 różne narody: jeden – zger-
manizowany, drugi – zrusyfikowany i trzeci – żyją-
cy w Galicji, w której Kościół był pod panowaniem 
józefinizmu, czyli tak jakby cesarz był tam głową 
Kościoła. Tak więc to papieskie zadanie dla prymasa 
Augusta Hlonda scalenia Polaków w jeden naród było 
zadaniem ze wszech miar słusznym i koniecznym.

Jako Ślązak i Polak August Hlond, poszukując 
tego jednoczącego znaku, zwrócił oczy na Jasną 
Górę, na obraz Matki Bożej Królowej Polski, bo 
kult Matki Bożej Jasnogórskiej jednoczył wszystkie 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)



70
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

(senator sprawozdawca C. Ryszka) Dzieciństwo i wczesną młodość (1881–1893) 
spędził na Górnym Śląsku, w patriotycznej, bardzo 
religijnej rodzinie (z dwanaściorga dzieci Hlondów 
czterech synów zostało kapłanami). Kolejne 7 lat 
przebywał we Włoszech, pogłębiając formację du-
chową w zgromadzeniu księży salezjanów. Jako kle-
ryk i młody kapłan w latach 1900–1909 kierował 
salezjańskimi zakładami w Oświęcimiu, Krakowie 
i Przemyślu. Następnie przez kolejnych 13 lat pra-
cował w Wiedniu, pełniąc m.in. funkcję prowincjała 
rozległej salezjańskiej inspektorii austriacko-nie-
miecko-węgierskiej. Po ostatecznym ustaleniu granic 
II Rzeczypospolitej został mianowany przez papie-
ża Piusa XI administratorem apostolskim polskiej 
części Górnego Śląska (od 1922 r.) i wkrótce został 
jej pierwszym biskupem (1925–1926). Od podstaw 
tworzył diecezję katowicką. Mianowany w czerwcu 
1926 r. arcybiskupem metropolitą gnieźnieńsko-po-
znańskim i Prymasem Polski, rok później otrzymał 
godność kardynała.

W swojej misji August Hlond starał się być zwor-
nikiem jedności państwa i Kościoła, dążył do ożywie-
nia życia religijnego, dbał o potrzebujących, bezrobot-
nych oraz najbiedniejszych, tworząc Radę Społeczną 
przy Prymasie Polski czy zakładając w Poznaniu 
Katolicką Szkołę Pielęgniarstwa.

Znaczące były jego odezwy oraz listy paster-
skie, w których podejmował najistotniejsze proble-
my społeczne. Kilka z tych listów, m.in. «O zada-
niach katolicyzmu wobec walki z Bogiem» (1932), 
«O chrześcijańskie zasady życia państwowego» 
(1932), «O ducha chrześcijańskiego w Polsce» (1934), 
«O katolickie zasady moralne» (1936), uważa się za 
prekursorskie dla późniejszych uchwał II Soboru 
Watykańskiego.

Kardynał August Hlond miał też swój udział w ży-
ciu Kościoła powszechnego: uczestniczył w licznych 
kongresach i zjazdach międzynarodowych, m.in. re-
prezentował Kościół Katolicki w Polsce na Kongresie 
Eucharystycznym w Kartaginie (1930), Dublinie 
(1932), Buenos Aires (1934), Budapeszcie (1938). 
Był trzykrotnie legatem papieskim na Kongresie 
Eucharystycznym w Lublanie (w 1935 i 1939) oraz 
na Kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu (1937).

Podróżując po świecie, interesował się żywo 
apostolstwem misyjnym. W 1927 r. zorganizował 
w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Misyjny. 
W tym duchu trzeba widzieć również jego tro-
skę o duszpasterstwo emigracyjne i założenie 
Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców, 
obecnie Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej, którego celem jest opieka duszpaster-
ska nad polską emigracją.

Okres II wojny światowej spędził na przymu-
sowej emigracji we Włoszech, Francji, Szwajcarii 
i w Niemczech. Będąc za granicą, Prymas przeka-

polskie krainy. Można z całą pewnością powiedzieć, 
że obraz Matki Bożej Jasnogórskiej był w każdym 
polskim domu. I co prymas uczynił? Związał pra-
ce episkopatu Polski z Jasną Górą. Rozpoczęły się 
wielkie pielgrzymki stanowe na Jasną Górę, do 
Częstochowy. A szczytem w skali ogólnopolskiej był 
I Synod Plenarny, który odbył się na Jasnej Górze 
w 1936 r. pod przewodnictwem legata papieskiego 
kard. Francesco Marmaggiego.

Drugie jednoczenie Polaków przez prymasa 
Augusta Hlonda miało miejsce po II wojnie świa-
towej, kiedy już jako arcybiskup gnieźnieńsko-war-
szawski zasłużył na miano niezłomnego prymasa, 
który w nowej rzeczywistości ustrojowej państwa 
zbudował zręby kościelnej administracji na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. I to był największy dowód 
umiłowania ojczyzny, dowód patriotyzmu Wielkiego 
Prymasa II Rzeczypospolitej, jak nazwał go Jan 
Paweł II.

I bodaj tylko za to komuniści powinni prymasa 
Augusta Hlonda dosłownie nosić na rękach, dlatego 
że budując administrację kościelną na tych ziemiach, 
równocześnie budował tam Polskę. Tymczasem ko-
muniści nie mogli darować kard. Hlondowi, że za-
chował dystans wobec nowego ustroju. Tu wspomnę, 
że kiedy w 1947 r. ukonstytuował się Sejm i kiedy 
proszono prymasa, żeby odprawił mszę świętą w tej 
intencji, odpowiedział z odwagą: „Wybory do tego 
Sejmu są największym oszustwem w dziejach Polski. 
Kościół tego akceptować nie może”. Były to słowa 
prawdziwego patrioty. A o tym, jak wówczas trakto-
wano prawdziwych patriotów, mówią ściany więzień 
i znajdujące się wokół nich zbiorowe mogiły.

Także nagłą śmierć prymasa Augusta Hlonda 
okrywa wielka tajemnica. Będąc silnym, zdrowym 
mężczyzną, mając dopiero 67 lat, 14 października 
1948 r. został poddany, można by powiedzieć, pro-
stemu zabiegowi usunięcia wyrostka robaczkowego. 
Operacja udała się. Tydzień później prymas zmarł 
na zapalenie otrzewnej. Należałoby zapytać: czy dla 
prymasa nie było odpowiedniej ilości antybiotyków? 
A jeżeli je otrzymał, to w takim razie na jaką chorobę 
zmarł?

Wysoka Izbo! Państwo Senatorowie! Szanowni 
Goście! Proszę mi pozwolić odczytać tekst projektu 
uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 70. rocz-
nicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa 
Polski. Oto treść tejże uchwały.

„22 października 2018 r. przypada 70. roczni-
ca śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Wielkiego 
Prymasa II Rzeczypospolitej – jak nazwał go Jan 
Paweł II. Jego bogate, pełne znaczących wydarzeń 
życie należy przypisać do czterech okresów najnow-
szej historii Polski.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Chciałbym zwrócić uwagę szanownych państwa 
na dwie kwestie z przebogatego życia i przeboga-
tych dokonań kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. 
Wybrałem te dwie kwestie, ponieważ w jakiejś mierze 
z jednej strony dotyczą one nas, senatorów, Senatu, 
a z drugiej strony dotyczą, i to może najbardziej, także 
państwa polskiego. A wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, 
jesteśmy państwowcami.

Chcę przypomnieć o dziele prymasa Augusta 
Hlonda, jakim było ustanowienie w 1932 r. 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej. Jak wiadomo, jesteśmy jako Senat 
odpowiedzialni za Polonię, za Polaków mieszka-
jących poza granicami kraju i jako senatorowie 
powinniśmy w sposób szczególny oddać należny 
hołd prymasowi, ponieważ to on, jako osoba pu-
bliczna i ważna w II Rzeczypospolitej, odczytał 
znaki czasu, które wówczas były widoczne i które 
trzeba było zrozumieć. I okazało się, że to rozu-
mienie znaków czasu było niesamowicie ważne 
z perspektywy lat, dziesięcioleci historii narodu 
polskiego.

Powołanie Towarzystwa Chrystusowego zostało 
poprzedzone staraniami prymasa Augusta Hlonda 
w Stolicy Apostolskiej, które zostały uwieńczone 
sukcesem, by stać się opiekunem Polonii. Bycie 
opiekunem Polonii, emigracji otworzyło prymasowi 
Augustowi Hlondowi możliwości, by później, gdy 
wybuchła II wojna światowa, a następnie, gdy skoń-
czyła się tak, jak się skończyła, czyli naszą zbiorową, 
narodową porażką…

Pełnomocnictwa prymasa Augusta Hlonda doty-
czące opieki nad Polonią pozwoliły mu na stworzenie 
przy pomocy biskupa, a później arcybiskupa Józefa 
Gawliny, sieci duszpasterskiego, bezpośredniego 
oddziaływania na Polonię rozproszoną po całym 
świecie. Polskie misje katolickie, polskie parafie żyły 
w latach komunistycznych własnym, niepodległym 
życiem. Dzięki tej niepodległej przestrzeni Polonia 
cały czas była żywym świadectwem istnienia dążeń 
Polski do wolności i niepodległości. Nie byłoby tego 
wielkiego dzieła, gdyby nie kard. August Hlond, który 
już w II Rzeczypospolitej zdał sobie sprawę z faktu, 
że naród polski ma pewną specyfikę związaną z do-
świadczeniem historycznym – na ogół nie ze swo-
jej woli jest rozproszony po całym świecie i walczy 
w tym świecie o to, by móc wrócić do niepodległej 
Polski.

To jest wielkie dzieło Augusta Hlonda, a my w ja-
kiejś mierze jesteśmy dziedzicami, których to dzie-
ło Augusta Hlonda zobowiązuje. Warto więc o tym 
rozmawiać, o tym dyskutować, a przede wszystkim 
wiedzieć, jak opiekować się Polonią poza granicami 
kraju. Niewątpliwie bez Kościoła, bez katolicyzmu, 
bez tego systemu wartości, który niesie chrześcijań-
stwo, opieka nad Polonią jest pozorem.

zywał światu informacje o zbrodniach popełnianych 
przez Niemców na Polskim Narodzie, troszczył się 
o polskich jeńców w obozach niemieckich, wyrabiał 
dokumenty uchodźcom. 3 lutego 1944 r. Prymas zo-
stał aresztowany przez Gestapo. 14 miesięcy przeby-
wał kolejno w 3 niemieckich więzieniach. Usiłowano 
wymusić na nim kolaborację z Trzecią Rzeszą, co 
zdecydowanie odrzucił.

Uwolniony 1 kwietnia 1945 r. przez oddziały 
amerykańskie, udał się do Rzymu, gdzie otrzymał 
od Piusa XII nadzwyczajne pełnomocnictwa, aby 
utworzyć polską administrację kościelną na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych oraz mianować administra-
torów apostolskich z prawami biskupów ordynariuszy 
dla nieobsadzonych diecezji. W 1946 r. został arcybi-
skupem gnieźnieńskim i warszawskim.

W nowej rzeczywistości ustrojowej państwa 
Prymas August Hlond stał się mężem opatrznościo-
wym, wzorem niezłomnej postawy wobec ustroju 
komunistycznego. Widząc panującą biedę, apelował 
o dobroczynność Kościoła, sam też nie pozwolił się 
wyprzedzić nikomu w pomaganiu potrzebującym. 
Mając kontakty z zagranicznymi instytucjami chary-
tatywnymi, osobiście rozdzielał dary biednym, którzy 
mieszkali w pobliżu jego rezydencji.

Zmarł 22 października 1948 r. w szpitalu, w nie 
do końca wyjaśnionych okolicznościach. W ostatnim 
słowie powiedział: «Zawsze pracowałem dla Kościoła 
świętego, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla 
Polski, dla dobra Narodu Polskiego».

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

Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
i przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że przedstawicielem wnioskodaw-
ców jest również pan senator Czesław Ryszka.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Jan Żaryn.
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście 

siedzący po tej i po tamtej stronie sali!
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(senator J. Żaryn) Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 66 sena-

torów, 65 wypowiedziało się za podjęciem uchwały,  
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2) (Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w 70. rocznicę śmierci Kardynała 
Augusta Hlonda, Prymasa Polski.

(Rozmowy na sali)
Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proponu-

ję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa 
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad; wyrażenie zgody na 
powołanie Rzecznika Praw Dziecka – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu dwudziestego drugiego po-
rządku obrad; ustawa o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu dwudziestego trzeciego 
porządku obrad.

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

Sprzeciwu nie słyszę.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawione propozycje przyjął.
Informuję państwa również, że dziś od godziny 

13.00 do 13.45 zostanie zarządzona przerwa w ob-
radach.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o kołach gospodyń 
wiejskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 969, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 969 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Zdzisława Pupę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
(Senator Sprawozdawca Zdzisław Pupa: Panie 

Marszałku, Wysoka Izbo…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, chwileczkę.
Proszę państwa, proszę o zachowanie ciszy.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, proszę przenieść rozmowy 

do kuluarów.
Dziękuję gościom za spokojne opuszczanie sali.
Pan senator Pupa ma głos. Proszę bardzo.

I druga bardzo ważna kwestia dotycząca życia 
Augusta Hlonda. Mianowicie gdy wracał do Polski 
w 1945 r., został obdarzony specjalnymi pełnomoc-
nictwami przez papieża Piusa XII, in tutto territorio 
polacco mógł tworzyć administrację Kościoła kato-
lickiego. To był lipiec 1945 r. Nieznane jeszcze były 
wówczas na pewno ani papieżowi, ani Augustowi 
Hlondowi rozwiązania dotyczące faktycznego ukła-
du granic po II wojnie światowej. Prymas August 
Hlond, gdy przyjechał do Polski, natychmiast zorien-
tował się – to była kwestia 2 tygodni, gdy podjął tę 
decyzję – że rzesze Polaków wypędzanych z ziem 
wschodnich, a także rodziny polskie, zmuszane z ra-
cji ekonomicznych, z racji pauperyzacji i skutków 
II wojny światowej do zasiedlania Ziem Zachodnich 
i Północnych, nie odnajdą się tam bez Kościoła 
katolickiego. Te rzesze wypędzanych z Kresów 
Wschodnich nie odnajdą się na ziemiach, które 
tchnęły niemieckością i tchnęły protestantyzmem. 
I w związku z tym August Hlond natychmiast in-
terpretuje otrzymane pełnomocnictwa w ten sposób, 
żeby móc tam zainstalować Kościół polski, zainsta-
lować kapłanów, zainstalować strukturę administra-
cji kościelnej, tak aby Polacy tam się znajdujący co-
raz mocniej, z roku na rok, a potem z dziesięciolecia 
na dziesięciolecie odkrywali tę ziemię jako polską 
i własną. I nie byłoby Polski na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych nie dlatego, że istniał Stalin, nie byłoby 
jej, gdyby nie prymas Polski August Hlond. I to jest 
druga kanoniczna prawda, dotycząca jego wielkich 
zasług, które my dzisiaj powinniśmy podkreślać, 
bo jesteśmy w wolnym, niepodległym kraju i wy-
dobywamy się z różnych, nie tylko nieważnych, ale 
i kłamliwych kalk, które odziedziczyliśmy po PRL. 
Apelowałem nieraz, i tak samo niech tutaj ten apel 
zabrzmi wyraźnie: we wszystkich stolicach tychże 
administratur apostolskich na Ziemiach Północnych 
i Zachodnich powinien stanąć pomnik Augusta 
Hlonda. Czekam na to, by wreszcie władze samorzą-
dowe i władze państwowe na tamtych ziemiach poro-
zumiały się w tej kwestii oczywistej. August Hlond 
powinien być uhonorowany na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych szczególnie, bo dzięki niemu tam jest 
polskość. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator Zdzisław Pupa:

Jak już powiedziałem w swoim wystąpieniu, koło 
gospodyń wiejskich ma być dobrowolną organizacją, 
niezależną od administracji rządowej. Tak, to wszyst-
ko również funkcjonuje do tej pory. Ale koła mają 
mieć nadawaną osobowość prawną. Ma to być w ja-
kiś sposób uporządkowane, usystematyzowane, gdyż 
koła gospodyń wiejskich dzisiaj w części działają np. 
na zasadzie stowarzyszeń i mają osobowość prawną 
nadaną przez sąd, część kół działa pod auspicjami 
związku zawodowego kółek rolniczych. W tej chwili 
te koła, które będą chciały skorzystać z pomocy, także 
państwa… Rząd przygotowuje program finansowa-
nia kół gospodyń wiejskich i rządowi zależy na tym 
uporządkowaniu. Ono będzie polegało na tym, że te 
koła będą rejestrowane w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa i praktycznie tam będą 
mogły aplikować o pieniądze, środki na swoją dzia-
łalność.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę zadać pytanie?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie, czy 

były prowadzone konsultacje społeczne dotyczące 
tej ustawy. Czy zapytano chociażby członkinie kół 
gospodyń wiejskich o to, co one sądzą o takiej formie 
organizowania im życia? No, trudno organizować 
komuś życie, nie pytając go o zdanie. Czy ma pan tę 
wiedzę? Czy dyskutowano na posiedzeniu komisji 
na ten temat?

Senator Zdzisław Pupa:
Myślę, że na pierwszą część pytania odpowie pan 

minister, bo to rząd jest odpowiedzialny za konsul-
tacje społeczne, natomiast jeśli chodzi o tę drugą 
część, to muszę panu powiedzieć, że uczestniczyłem 
w różnych spotkaniach przedwyborczych i widzia-
łem, że koła gospodyń wiejskich, panie były zadowo-
lone z tego, że będą miały możliwość w ten sposób 
funkcjonować, że będą mogły aplikować o środki na 
swoją działalność.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę mieć jeszcze 
jedno pytanie?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Chwileczkę.
Teraz pytanie zadaje pan senator Borowski.

Senator Sprawozdawca 
Zdzisław Pupa:

Marszałek Sejmu skierował do marszałka Senatu 
druk senacki nr 969, w którym mówi o…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, proszę o wyciszenie rozmów. Proszę.)
…ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa 

zawiera rozwiązania nadające kołom gospodyń 
wiejskich osobowość prawną. W ustawie określono 
formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w ko-
łach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz 
organizację.

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną, 
niezależną od administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną 
organizacją mieszkańców wsi. Nadzór nad dzia-
łalnością koła będzie sprawował prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we 
współpracy z pełnomocnikiem rządu ds. małych 
i średnich przedsiębiorstw. Koło gospodyń wiejskich 
ma reprezentować interesy i działać na rzecz popra-
wy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich 
oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów 
wiejskich.

Szczegóły powoływania i rejestracji kół są zapi-
sane w druku nr 969, w ustawie.

Komisja senacka wysłuchała informacji przed-
stawiciela rządu. Przewodniczący komisji senackiej, 
pan Jerzy Chróścikowski, zaproponował siedem 
poprawek, które zostały przyjęte, zdobyły uznanie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja rekomen-
duje przyjęcie tej ustawy z poprawkami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Panie Senatorze, jak pana słuchałem, to miałem 

takie wrażenie, że kół gospodyń wiejskich do tej pory 
nie było, a teraz powstają. O ile wiem, to one mają już 
długą tradycję. Więc chciałbym się dowiedzieć, o co 
chodzi. O co chodzi w tej ustawie? Po co się zmienia 
coś, co działa?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.
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ny określony w art. 58 konstytucji, art. 59, w art. 12. 
W związku z tym propozycja takiej ustawy rzeczywi-
ście mocno ingeruje w porządek konstytucyjny. Jaka 
jest opinia, jaka jest ocena w tej materii, w kontekście 
stwierdzenia, że ta ustawa jest niekonstytucyjna?

(Senator Wiesław Kilian: To było na posiedzeniu 
komisji.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

Jako członek komisji rolnictwa… Pan senator tego 
problemu nie poruszał – muszę w ten sposób odpo-
wiedzieć.

(Rozmowy na sali)
Pan senator nie poruszał tego tematu, nie było tego 

tematu na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Czy były na posiedzeniu komisji przedstawiane 

ewentualne zastrzeżenia, kwestia łamania konwencji 
nr 97 i 108 o swobodach związkowych, kwestia inge-
rencji władz administracyjnych polegającej na tym, 
że pieniędzmi usiłuje się złamać solidarność związ-
kową, notabene prawo do koalicji? Polega to na tym, 
że wyjmuje się z istniejącego związku, WZRKiOR, 
część tego związku, przekształca się go w zupełnie 
inną organizację, o innym charakterze, i oferuje się 
pieniądze…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze pytanie, nie oceny. Oceny to w dyskusji. 
Proszę o pytanie.)

Przepraszam, Panie Marszałku, pan jest bardzo 
kulturalny, ale pytanie trzeba…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zadać 
pytanie.)

Czy na posiedzeniu komisji rozpatrywano sprawę 
łamania konwencji? Takie było pytanie i ja je pod-
trzymuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Zdzisław Pupa:
Nie rozważano żadnych spraw łamania konwencji.

Senator Marek Borowski:

Jeśli dobrze zrozumiałem pana senatora, to bę-
dzie to tak: te koła gospodyń wiejskich, które zechcą 
przejść pod kuratelę agencji, będą dostawały pienią-
dze, a te, które nie zechcą przejść, nie będą dostawały 
pieniędzy. Tak?

Senator Zdzisław Pupa:
No tak.
(Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń 

Wiejskich Bernadetta Niemczyk: Nie…)
(Senator Marek Borowski: Tak?)
No tak jest zapisane w ustawie.

Senator Marek Borowski:
To ja pana pytam: dlaczego? Czy chodzi o to, żeby 

ruch społeczny, który zresztą istnieje, nie wiem, od 
dziesiątków lat, 50 lat…

(Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich Bernadetta Niemczyk: Od 150 lat.)

O, 150 lat…
(Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń 

Wiejskich Bernadetta Niemczyk: Tak, 150 lat.)
…150 lat… I czy trzeba ten ruch wspomagać tak 

czy owak, wszystko jedno, w jakiej formule on działa, 
podporządkować sobie – mówię „sobie”, bo to jest 
agencja rządowa – i w pewnym sensie korumpować? 
Bo to jest tak: jak przejdziesz do nas, to dostaniesz 
pieniądze, a jak nie, to nie dostaniesz. Czy o to cho-
dzi? Pan uważa, że to jest w porządku?

Senator Zdzisław Pupa:
Za daleko idące są te, można powiedzieć, insy-

nuacje pana senatora. Przepraszam, że takiego słowa 
użyłem, ale… No, pan ma prawo do tego, żeby takie 
opinie wyrażać. Ja jestem przekonany, że działalność 
w ten sposób prowadzona, to znaczy tak, że koła będą 
rejestrowane w agencji modernizacji rolnictwa i będą 
mogły aplikować o środki… Uważam to za właściwe. 
Taki jest mój pogląd.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytania zadaje pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

w kontekście opinii naszego Biura Legislacyjnego, 
które tutaj stawia wyraźną tezę, iż art. 4 ust. 1 tej 
proponowanej ustawy narusza porządek konstytucyj-
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Nie ma problemu. Ale jak pan to sobie wyobraża 
w przypadku stowarzyszenia, które jest w rejestrze, 
w Krajowym Rejestrze Sądowym? Kto będzie składał 
wniosek o wyrejestrowanie? Czy sąd na to pójdzie? 
Jaki miałby być powód tego, żeby zlikwidować to 
stowarzyszenie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Myślę, że rząd ma przygotowane rozwiązania 

z uwagi na to, że rzeczywiście jest tu pewien problem. 
Może to być stowarzyszenie, które ma aktualnie oso-
bowość prawną i chcąc zarejestrować się w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, musi zło-
żyć wniosek o to, żeby się jakby ponownie wpisać 
na tę listę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, 
również będąc, nie wiem… uzyskując czy starając się 
o uzyskanie osobowości prawnej. To jest skompliko-
wana materia, ale ta sprawa nie jest niemożliwa do 
rozwiązania. Myślę, że w sumie to może być bardzo 
proste, bo gdy ktoś ma osobowość prawną, występuje 
do agencji i agencja jakby automatycznie uznaje… 
Tak, podejrzewam, że tak będzie, że agencja uznaje 
tę osobowość prawną i wpisuje podmiot do rejestru.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja trochę nawiązuję tu do tego, co pan senator 

Kilian mówił, bo na podstawie tych poprzednich 
pytań mam takie pytanie. Jeśli chodzi o osobowość 
prawną, to jej nadanie wiąże się z tym… Czy dobrze 
rozumiem, że jeśli podmiot ma otrzymywać środki 
finansowe, to musi mieć osobowość prawną? Tak więc 
jest pytanie: czy ja to dobrze rozumiem? To jedna 
sprawa.

Druga sprawa. W pytaniach widoczny był niepo-
kój dotyczący nadzoru. Wiemy, że każde zarejestro-
wane stowarzyszenie też ma wyznaczony przez prawo 
o stowarzyszeniach nadzór. Nikt nie protestował, nie 
twierdził, że to jest coś złego. Czy ja dobrze to rozu-
miem? Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Zdzisław Pupa:
Pan senator Wiatr bardzo dobrze to rozumie. 

Rzeczywiście, żeby koło powstało, musi być 10 pań, 
które chcą takie koło założyć. Występują one do 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy podczas obrad komisji roz-

mawiano na temat możliwości zrzeszania się pań 
w kołach gospodyń wiejskich tylko w jednym kole? 
Pytam, bo ta ustawa narzuca obowiązek zrzeszania 
się w jednym kole.

Proszę sobie wyobrazić, że największa wieś 
w Polsce liczy 12 tysięcy mieszkańców. Proszę mi 
powiedzieć, jak wyobraża pan sobie to, że 5 tysięcy 
kobiet zrzesza się w jednym kole gospodyń wiejskich 
i ma prowadzić jakąkolwiek działalność. Zdaje pan 
sobie przecież chyba sprawę z tego, że społeczności 
są różne. Często jest tak, że ludzie zrzeszają się na 
mniejszych obszarach, kilka ulic może łączyć jakaś 
tradycja, jakieś związki, a czasami w ramach spo-
łeczności lokalnej są konflikty. Tak więc zmuszanie 
obywateli, obywatelek do tego, żeby zrzeszały się 
w ramach jednego koła gospodyń wiejskich… Czy nie 
uważa pan, że to jest nadużycie? To jest też de facto 
złamanie chyba art. 31 Konstytucji RP, który mówi 
m.in. o wolności zrzeszania się Polaków w ramach 
organizacji pozarządowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze jedno pytanie?
(Senator Waldemar Sługocki: Nie, wystarczy.)
Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Ja tylko chcę zwrócić uwagę na jeden fakt, na to, 

że jako sprawozdawca komisji nie powinienem wygła-
szać własnych opinii, tylko muszę sprawozdawać to, 
co było na posiedzeniu komisji. Przedmiotowa usta-
wa nie jest, można powiedzieć, pomysłem Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to ustawa rządowa, 
dlatego myślę, że pan minister będzie odpowiednią 
osobą, aby udzielić na ten temat odpowiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie. Koła gospodyń wiejskich 

działają w 2 strukturach: w kółkach rolniczych 
i w stowarzyszeniach. Wyjęcie z kółek rolniczych… 
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(senator Z. Pupa) i nasze dziedzictwo kulturowe, prezentować się jesz-
cze piękniej, jeszcze lepiej, jeszcze ładniej, i które 
dadzą możliwości rozwoju paniom zorganizowanym 
w różnego rodzaju, jak wcześniej powiedzieliśmy, 
formach prawnych, czyli po to, aby ta działalność 
się rozwijała.

A co do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa… Rzeczywiście jest to, co pan senator 
Borowski zauważył, agencja rządowa i rząd ma pro-
gram, ma określone cele. Wobec powyższego nie ma 
tu sprzeczności, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
cele rządowe były nakreślane przez rząd, który ma 
określoną koncepcję, wizję rozwoju państwa, i by 
w ten sposób środki były przeznaczane na rozwój, 
na działalność.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, powiedział pan, 

chyba przez pomyłkę, że 10 niewiast czy kobiet re-
jestruje… Ale pytanie dotyczy czego innego. Czy 
ten sposób zapisu – bo w ustawie jest zapisane, że 
członkiem koła gospodyń wiejskich może być każdy 
– oznacza, że rząd przystąpił do rzeczywistej imple-
mentacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, która 
wprowadza płeć społeczną? Skoro w kole gospodyń 
wiejskich będzie mężczyzna i kobieta, to zaniknie 
płeć. Czy tak to było?

(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Senator Zdzisław Pupa: Proszę pana, pan poszedł 

w taką zawiłość, można powiedzieć…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przepraszam, Panie Senatorze. Chwileczkę.
Chciałbym się zwrócić do osoby, która występuje 

w charakterze gościa, żeby nie przekraczała swoich 
uprawnień. Goście mają wyznaczone miejsce. Nie 
mają prawa brać udziału w obradach.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Zdzisław Pupa:
Pan wszedł w taką materię, która akurat jest mi 

obca. Dlatego trudno jest mi panu odpowiedzieć. 
Wydaje mi się, że w pięknie polskiej wsi mają swój 
udział również panie, które mieszkają na wsi. I cie-
szymy się, radujemy z tego, że coś takiego się dzieje. 
I to wsparcie rząd planuje przeznaczyć na rozwój tego 
piękna i dorobku kulturowego kobiet, które pracują 
i działają na rzecz wsi i w otoczeniu wsi.

z wnioskiem o wpisanie do rejestru. Wszystko to jest 
opisane w ustawie. Tak że w ten sposób ma to wyglą-
dać. Uzyskują one osobowość prawną i wtedy mogą 
działać na mocy ustawy, która jest zawarta w druku 
nr 969. Oczywiście mogą też funkcjonować na sta-
rych zasadach, czyli mogą mieć osobowość praw-
ną i nie rejestrować się w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa czy też w kółkach rolni-
czych. Ustawa tego nie wyklucza.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Ja, po pierwsze, chciałbym zapytać, dlaczego tak 

się dzieje – czy państwo rozmawialiście o tym na 
posiedzeniu komisji – że akurat w tym terminie, to 
znaczy w okolicach kampanii wyborczej, pojawia się 
ta ustawa? Czy państwo dyskutowali o tym i czy wi-
dzicie jakiś związek w tym, że ta ustawa się pojawia 
w tym terminie, w okolicach wyborów, czy nie? To 
jest pytanie pierwsze.

A pytanie drugie jest następujące: dlaczego nagle, 
ni stąd, ni zowąd, pojawia się jako organ nadzorujący 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? 
Pan senator Wiatr mówił o tym, że wszystkie sto-
warzyszenia komuś podlegają. No to w takim razie 
powinno się przechodzić normalną procedurę stowa-
rzyszeniową i organem nadzorującym powinien być 
minister rolnictwa. A tu nagle pojawia się agencja. 
Czy państwo rozmawialiście na posiedzeniu komisji 
o tym, dlaczego to właśnie agencja ma być tym bytem, 
w którym te koła mają być rejestrowane?

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Senatorze, jako świeżo upieczonemu ludo-

wcowi chcę powiedzieć jedno: rzeczywiście…
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Proszę uprzejmie.
Chcę w jakiś sposób na to odpowiedzieć. 

Rzeczywiście ta ustawa pojawiła się w okolicy wy-
borów, ale ona nie miała związku z wyborami. Wiem, 
że dyskusja na ten temat w moim obszarze politycz-
nym była prowadzona od dawna, gdyż, jak widzimy, 
koła gospodyń wiejskich bardzo pięknie się wpisują 
w krajobraz polskiej wsi, w to, co rząd planuje robić, 
w rozwój polskiej wsi, ale również w promowanie 
kultury i dziedzictwa polskiej wsi. I dlatego powsta-
ła ta ustawa, aby zapewnić środki finansowe, które 
pozwolą paniom, kobietom prezentującym dorobek 
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(Senator Kazimierz Wiatr: „W co gracie?”. No, 
brzydko pan to powiedział.)

Przepraszam bardzo, przepraszam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.
(Senator Waldemar Sługocki: A więc o co tu cho-

dzi, Panie Senatorze? Dziękuję.)

Senator Zdzisław Pupa:
Już panu odpowiadam. Pan zacytował art. 5 

ust. 1…
(Senator Waldemar Sługocki: Tak.)
…ale jest jeszcze art. 5 ust. 3, który mówi, że koło 

gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzor-
cowego statutu. I w statucie będzie na pewno opisane, 
jak będzie trzeba rozstrzygać problemy, jeśli chodzi 
o głosowanie.

Teraz drugi temat, związany z KRS, który pan 
poruszył, dlaczego tak, a nie inaczej… Myślę, że na 
to pytanie odpowie wnioskodawca, inicjator ustawy, 
czyli pan minister.

Jednak pan zadał jeszcze jedno pytanie, bodajże 
trzecie, dotyczące majątku koła gospodyń wiejskich, 
które będzie rozwiązane. Wydaje mi się to uczci-
wym rozwiązaniem. Jeśli były osoby, które tworzyły 
koło i pracowały cały czas na jego rzecz, to majątek, 
w przypadku gdy chcą rozwiązać to koło, niech zo-
stanie podzielony między nich. Oczywiście później 
te panie czy osoby tworzące to koło będą musiały 
zapłacić podatek. Te osoby, które pracowały na rzecz 
rozwoju tego koła i gromadziły majątek, po prostu 
tym majątkiem się podzielą. I to wszystko. Pracowały 
społecznie i poświęcały swój własny czas, a więc 
jest to uczciwe i rozsądne. Tylko taką opinię mogę 
wyrazić.

(Senator Waldemar Sługocki: Chciałbym…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: 

Doprecyzować?)
(Senator Waldemar Sługocki: Tak, dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku. Tylko, Panie Senatorze, o tym 
majątku jest mowa jedynie w tym wzorcowym sta-
tucie zaproponowanym przez ustawodawcę, nie ma 
nic na ten temat w ustawie. A więc jest teraz pytanie, 
czy nie będzie… Jakiej ustawie tryb rozdysponowa-
nia tego majątku będzie podlegał? Tak jak mówiłem, 
w ustawach o stowarzyszeniach i fundacjach nie ma 
takich zapisów.)

Senatorowie w swojej dociekliwości akurat o ma-
jątek nie pytali na ostatnim posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące rejestra-

cji kół gospodyń wiejskich w myśl procedowanej usta-
wy. A mianowicie w ustawie jest mowa o tym – wska-
zuje to art. 5 ust. 1 – że z inicjatywą założenia koła 
gospodyń wiejskich może wystąpić 10 pełnoletnich 
mieszkańców danej wsi, którzy tym samym uchwa-
lają statut koła i wybierają komitet założycielski. 
A tymczasem, Panie Senatorze, zgodnie z prawem 
o stowarzyszeniach w tej chwili 7 osób może rejestro-
wać stowarzyszenie. Chodzi mi tu przede wszystkim 
o parzystą liczbę głosów. Kiedy dojdzie do konflik-
tu, do różnicy zdań, to w jaki sposób zapadnie roz-
strzygnięcie, jeżeli 5 osób będzie np. za przyjęciem 
danego kierownictwa koła, a 5 osób – przeciw? Kto 
wtedy rozstrzygnie? Czy nie uważa pan, że warto 
tu skorzystać z dorobku ustawy o stowarzyszeniach 
i pewne zapisy przenieść na grunt tejże ustawy? To 
pierwsze pytanie.

I drugie, też w tym kontekście. Dlaczego orga-
nem rejestrowym ma być Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji, a nie Krajowy Rejestr Sądowy? 
O tym już była mowa. Wprowadzamy podmiot, 
który nie ma żadnych doświadczeń. O tym pan po 
części mówił, jak rozumiem, o tym, że ma to być 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Rząd chce realizować pewien program. Ale ja mówię 
jedynie o rejestracji. Przecież nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby koła gospodyń wiejskich, jeżeli już 
muszą… Państwo twierdzicie, że mające 150-letnie 
doświadczenie koła gospodyń wiejskich za chwilę, 
jak nie wprowadzicie tej ustawy, przestaną działać, 
dotknie je jakiś kataklizm. No, nie jestem w stanie 
tego zrozumieć, ale załóżmy, że zrozumiałem. A więc 
dlaczego organem rejestrowym nie jest KRS, tylko 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
która takiej działalności do tej pory nie prowadziła? 
Jest pytanie, czy ma odpowiedni zespół osób, który 
będzie tym się zajmował, zespół prawników, i jaka 
jest korelacja z innymi podmiotami.

I ostatnie pytanie, jeśli pan marszałek…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
…pozwoli, żeby nie zabierać potem czasu. Pytanie 

to dotyczy majątku. W tej ustawie jest mowa o tym, że 
majątek koła gospodyń wiejskich po jego rozwiązaniu 
staje się własnością członków. Ani ustawa o funda-
cjach, ani ustawa o stowarzyszeniach takiego zapisu 
nie lansuje. Nie ma takiego zapisu. Skąd ten pomysł? 
W co gracie? Do czego zmierzacie? Co jest tu celem? 
Chcecie rejestrować, zabierać? O co…
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ma w zamyśle rząd, redystrybuować pieniądze pu-
bliczne, krajowe… Skoro Unia Europejska akceptuje 
ten porządek i stan, to dlaczego rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej na siłę chce w jakiś sposób ewidencjonować 
koła gospodyń wiejskich? I to nie poprzez Krajowy 
Rejestr Sądowy, tylko Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, która – nie wiem dlacze-
go – ma mieć wgląd w ewidencję, w dane osobowe 
poszczególnych członków kół gospodyń wiejskich. 
Panie Senatorze, jaka jest tego idea? Bardzo proste, 
ale ważne pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Różne podmioty mają wgląd w nasze dane. 

Agencja modernizacji też ma wgląd w dane swoich 
beneficjentów i to jest naturalne. Są takie słowa, które, 
jak mi się wydaje, często były i są używane, takie 
jak „pluralizm” czy „dywersyfikacja”. No, w tym 
przypadku możemy mówić o takim jakby szerszym 
działaniu: dajemy szansę funkcjonowania kołom go-
spodyń wiejskich, które będą zrzeszone w ramach 
kółek rolniczych; koła gospodyń wiejskich będą funk-
cjonowały w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. 
Rząd daje też taką możliwość, można powiedzieć, 
współpracy kołom gospodyń wiejskich, które będą 
działały w oparciu o ustawę procedowaną dzisiaj. 
To nie jest jakieś ograniczenie, nie jest jakieś zawę-
żenie, tylko danie szansy – w ramach tych, można 
powiedzieć, 3 prawnych możliwości funkcjonowa-
nia można funkcjonować, działać. Chodzi o danie 
szansy na rozwój. Tu niczego nie ograniczamy, ale 
dajemy szansę. W tym przypadku nikt nie będzie 
się czuł ani upokorzony, ani w jakiś sposób margi-
nalizowany, ani w jakiś sposób dyskryminowany, bo 
każdy będzie miał możliwość swobodnego wyboru 
i będzie mógł działać. I to nie są, czego być może 
ktoś się może obawiać, stricte polityczne, bo agencja 
jest… No, oczywiście agencja jest agendą rządową, 
ale jeżeli koło gospodyń będzie aplikowało i speł-
ni proste kryteria, to dostanie te pieniądze na swoją 
działalność. Przypomnę, że jest zapisane w budżecie 
państwa 90 milionów na funkcjonowanie… Nie są to 
małe pieniądze. To miłe, że te panie dostaną te pie-
niądze, bo te pieniądze pójdą też na wieś, na rozwój 
polskiej wsi.

Przypomnijmy, że wieś to nie jest samo rolnictwo, 
to nie tylko rolnicy. Mieszkańcami wsi są np. nauczy-
ciele, profesorowie mieszkają na wsi itd. Wieś dzisiaj 
zyskuje, można powiedzieć, pięknieje ten krajobraz. 
Gminy, wójtowie, starostowie, marszałkowie dbają 
o rozwój polskiej wsi, rząd tak samo. I dlatego w tym 

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Najpierw chciałbym podziękować panu senatoro-

wi Pupie, że nazwał mnie świeżo upieczonym ludo-
wcem. Tak, jestem świeżo upieczonym ludowcem, 
więc w swoim pytaniu mogę popełnić błąd. Proszę 
mi to wybaczyć.

(Senator Zdzisław Pupa: Będę wyrozumiały.)
Chciałbym zapytać pana senatora o następującą 

sprawę. Podobno w 2014 r. w ustawie o PROW za-
pisano, że koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać 
się o dotacje i dofinansowania i że mają osobowość 
prawną. Jeśliby to była prawda, oznaczałoby to, że ta 
główna idea uchwalenia tej ustawy, która się pojawia 
w uzasadnieniu, dotyczy czegoś, co już funkcjonuje. 
Czy pan może mi w takim razie objaśnić, czy rze-
czywiście jest tak, jak mówię, czy z racji tego, że 
jestem świeżo upieczonym ludowcem, jestem nie-
doinformowany? Będę wdzięczny, jeśli pan senator 
mi to wyjaśni.

Senator Zdzisław Pupa:
Oczywiście koła gospodyń wiejskich mogły się 

ubiegać o dofinansowanie w ramach PROW, nie było 
w tej materii przeszkód. W tym momencie, tak jak 
mówię, rząd zaproponował inne szczegółowe roz-
wiązania dotyczące funkcjonowania kół gospodyń 
wiejskich, zapisane w treści tej ustawy. Możemy się 
z tym zgadzać albo nie zgadzać, możemy kontesto-
wać tę ustawę albo się z nią zgodzić, nic więcej. Jest 
to ustawa dająca szansę na stworzenie jakby nowego 
podmiotu, który będzie się nazywał „koło gospodyń 
wiejskich” i który będzie mógł uzyskiwać dodatkowe 
środki w sposób zapisany w tej ustawie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Idąc tym tropem, zapytam, Panie Senatorze, skoro 

dzisiaj nawet restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej 
pozwalają takiemu podmiotowi jak koło gospodyń 
wiejskich korzystać z pieniędzy z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, co stoi na przeszkodzie, aby 
taki stan, jaki obowiązuje… Chodzi o utrzymanie 
tego status quo. Czy byłoby to w opozycji do tych, 
jak rozumiem, szlachetnych i cennych propozycji ze 
strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej? Chodzi o to, 
aby nie reorganizować życia osobom zrzeszonym 
w kołach gospodyń wiejskich, tylko skorzystać z tego 
150-letniego dorobku i adresować te programy, które 
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(senator Z. Pupa) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Senatorze Sługocki, to, co pan robi, to jest 
już właściwie dyskusja. Proszę się zapisać.

(Senator Waldemar Sługocki: Dobrze. Dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku.)

W tej chwili pytanie zostało przerwane. Jest na 
liście następna osoba. Jeżeli pan jeszcze chce pytać, 
to pana zapiszę.

(Senator Waldemar Sługocki: Nie, dziękuję. 
Dziękuję Panie Marszałku.)

Pan senator Pająk. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

ja mam takie pytanie. Ponad 21 lat byłem wójtem 
i starostą i wiem, jaką rolę odgrywają te koła gospo-
dyń wiejskich. I niejeden raz człowiek bardzo chciał 
je wesprzeć finansowo, niewielkimi pieniędzmi, ale 
nie można było, ponieważ, no, przepisy nie pozwalały. 
Myśmy kombinowali – ale zastrzegam, że to było 
pozytywne kombinowanie – że jakieś tam nagro-
dy czy cokolwiek im dawaliśmy za tę działalność 
i w ten sposób je wspomagaliśmy. Ale dlaczego nie 
można było właśnie w prosty, jasny, otwarty sposób 
przyznać – jako wójt czy jako rada gminy, czy rada 
powiatu, czy starosta – tych środków na działalność, 
niewielkich środków, ale jakże te koła wspierających? 
Czy ta ustawa teraz właśnie spowoduje, że wójt, 
burmistrz albo starosta, jeżeli będzie miał życzenie, 
czy rada gminy albo powiatu będą mogli parę złotych 
przekazać na taki cel? Czy będą mogli zgodnie 
z prawem to zrobić? Jeżeli nawet tylko tyle będą mogli 
teraz zrobić, to będę uważał, że ta ustawa jest bardzo 
pozytywna. Nawet tylko w tym aspekcie, nie mówię 
już o innych, o których pan wspominał. Dziękuję 
bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:
Rzeczywiście, czasami samorządy stawały w ta-

kiej trudnej sytuacji, gdy trzeba było wykonywać 
ekwilibrystykę, która polegała na znalezieniu takich 
możliwości prawnych, aby wspomóc… no, czy nawet 
pokryć koszty. Bo gdzieś tam się jechało na jakiś 
występ czy nawet były różnego rodzaju np. konkur-
sy… Te koła zajmowały się też promocją gminy, no, 
trzeba powiedzieć wprost: koła gospodyń wiejskich 
były taką wizytówką wioski, ale nie tylko wioski, 
bo też gminy, powiatu. I to jest piękne. To jest jak 
najbardziej szlachetne i miłe. Ale ta ustawa pozwala 
tylko na jedno: że koła będą mogły pozyskiwać pie-
niądze z agencji modernizacji rolnictwa. Nie mówi 
się tu o gminach czy o powiecie. Tak że to zostaje 
po staremu.

kierunku zmierzamy, żeby ta polska wieś piękniała, 
aby wieś nie była, można powiedzieć, prowincją, tyl-
ko żeby miała szanse również korzystać z dorobku 
państwa i rozwoju gospodarczego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Jeszcze jedno pytanie pana senatora Sługockiego.

Senator Waldemar Sługocki:

Ostatnie.
Panie Senatorze, mówi pan o pluralizmie. To skąd 

to przypuszczenie, że koła gospodyń wiejskich dzisiaj 
są w jakikolwiek sposób marginalizowane, dyskry-
minowane, skoro projekt tejże ustawy nie był kon-
sultowany? Skąd ma pan taką wiedzę? Przecież rząd 
nie zapytał tego środowiska, któremu chce urządzać 
życie w Polsce, czy jest dyskryminowane, czy też 
nie. To nie lepiej byłoby zapytać przedstawicieli kół 
gospodyń wiejskich w Polsce, czy są dyskryminowa-
ni, czy też nie? W mej ocenie skoro 150 lat działają 
i mają się dobrze, to nie są dyskryminowani. Co pan 
o tym sądzi? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

Rozmawiamy, można powiedzieć, o 2 różnych 
sprawach. Pan ma swoją własną koncepcję, ja tu wy-
kładam to, co było we wtorek na posiedzeniu komisji 
senackiej.

Pluralizm polega na tym, że dajemy szansę funk-
cjonowania różnym grupom na rzecz dobra wspólne-
go. I to jest właśnie prosty przykład takiego działania. 
I nie ograniczamy, nie dyskryminujemy tutaj nikogo. 
Dajemy szansę.

Rząd… No, co on miał konsultować, z drugiej 
strony? Po co konsultacje, pytanie się… To jest 
nowa ustawa, która otwiera nowe możliwości. 
Nowe możliwości i nic więcej. I wskazuje też kie-
runek. Rząd ma prawo, jako dysponent środków 
finansowych, działający w imieniu obywateli… 
Akurat wskazał, że będzie dawał 90 milionów zł 
rocznie na funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich, 
które będą działały na podstawie tej ustawy. I to 
wszystko.

(Senator Waldemar Sługocki: A czy to jest plura-
lizm, Panie Senatorze, że bez pytania…)
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mniane, zmieniają się pewne formy finansowania, 
ale są też inne aspekty tej sprawy. Rozumiem, że 
budzą one pewne wątpliwości jak każdy nowy 
pomysł, nowy sposób na rozwój, na integrowanie 
małych ojczyzn. Dlatego też, ze względu na to, że 
te kwestie dotyczą pewnych prawnych rozstrzy-
gnięć, proszę o doprecyzowanie informacji pana 
Mariusza Gorzowskiego, dyrektora Departamentu 
Prawno-Legislacyjnego. Proszę o odniesienie się do 
przedstawionych tutaj aspektów prawnych, o wy-
jaśnienie wątpliwości i kwestii poruszonych w py-
taniach. Poproszę pana dyrektora o uzupełnienie 
mojej informacji. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, teraz do pana będą pytania. Tutaj 

raczej panowie ministrowie przedstawiają swoje opi-
nie odnośnie do ustawy.

Teraz poprosimy państwa senatorów, bo to jest 
ten czas…

Czy ktoś z państwa ma pytanie do pana ministra?
Pan senator… Aha, są zapisani senatorowie. 

Dobrze, to pan za chwileczkę.
Pani senator Dorota Czudowska. Proszę Bardzo.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję bardzo Pani Marszałek.
Panie Ministrze, im dłużej słuchałam pytań opo-

zycji, tym bardziej się przekonywałam, że ta ustawa 
jest dobra i potrzebna. To taki komentarz na początek.

Chcę dobrze zrozumieć i chcę, żeby jeszcze le-
piej zrozumieli to słuchacze i odbiorcy. Ktoś, kto do 
tej pory był w stowarzyszeniach, nie będzie musiał 
zmieniać tej formy prawnej, będzie mógł w tych 
stowarzyszeniach pozostać. Jeśli ktoś jest w kół-
kach rolniczych, też będzie mógł w nich pozostać. 
I oni mają możliwości zdobycia dofinansowania 
taką drogą, jaką mogą to robić stowarzyszenia. 
Tak? Chciałabym uzyskać od pana odpowiedź, bo 
chciałabym mieć co do tego pewność. I jeżeli jakieś 
koło będzie chciało założyć stowarzyszenie – i tu-
taj rzeczywiście, zgodnie z nową ustawą, członków 
założycieli musi być 7 – to będzie mogło założyć 
stowarzyszenie i nie działać na tej zasadzie, którą 
proponuje ta ustawa. Tak?

(Głos z sali: 10 osób.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję Panie Senatorze.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję.)
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 minister Ryszard Zarudzki.
Czy pan minister chce zabrać głos?
Bardzo proszę na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie!
Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiej-

szych obradach.
Mówimy o ustawie o kołach gospodyń wiejskich 

– druk nr 969. Ustawa określa formy i zasady do-
browolnego zrzeszania się kół gospodyń wiejskich, 
tryb ich zakładania oraz organizację. Koło gospodyń 
wiejskich ma być dobrowolną i niezależną od admini-
stracji rządowej i jednostek samorządu terytorialne-
go, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców 
wsi. Nadzór nad działalnością koła będzie sprawo-
wał prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa we współpracy z pełnomocnikiem rządu 
do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Koło 
gospodyń wiejskich ma reprezentować interesy i dzia-
łać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej 
kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać 
rozwój terenów wiejskich. W ustawie zostało okre-
ślonych wiele zadań, a także rozwiązania dotyczące 
majątku koła. Ustawa ma wejść w życie od razu po 
dniu ogłoszenia.

Dziękuję za wszystkie uwagi, które zosta-
ły wniesione. Ustawa stwarza nowe możliwości 
w porównaniu do tych, które istnieją teraz. My 
niczego nie zamykamy, niczego nie ograniczamy. 
Wprowadzamy możliwości, które wspierają ten 
proces rozwoju małych ojczyzn, a w szczególności 
działalności kół gospodyń wiejskich. Rząd doce-
nia rolę, rangę, znaczenie pań, kobiet wiejskich, 
które swoją pracą kultywują zarówno tradycję, jak 
i historię oraz przenoszą dobre wzorce na kolejne 
pokolenia. Doceniamy i szanujemy wszystkich, 
którzy działają na rzecz rozwoju kół gospodyń 
wiejskich. Jestem przekonany, że po wprowadze-
niu ustawy wzmocni się pozycja kół gospodyń 
wiejskich. Pojawiają się nowe możliwości, więc 
skorzystajmy z nich. Tak jak już było dzisiaj wspo-
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Dziękuję.
Jeśli chodzi o to, dlaczego jest to Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to ja, 
Panie Senatorze, najprościej mogę odpowiedzieć tak: 
a dlaczego nie? Oczywiście można rozpatrywać różne 
warianty. Może to być Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, ale on ma tylko 1 siedzibę w wojewódz-
twie. Może to być ośrodek doradztwa rolniczego, 
może to być wiejskie gospodarstwo domowe. Możemy 
rozpatrywać różne warianty, również takie, o których 
pan wspominał. Szukamy różnorodności i dywersyfi-
kacji. Szukamy przede wszystkim spójności, tak żeby 
tego typu działania odbywały się najbliżej miejsc, do 
których chcemy dotrzeć. Organizacje tych pań, koła 
gospodyń wiejskich, mają bardzo lokalny charakter 
i jeśli będziemy odsyłać je do ministerstw, do jed-
nostek centralnych… No, ja już widzę, jak to będzie 
funkcjonować. To jest takie lokalne wsparcie. Każdy 
wie, gdzie jest agencja restrukturyzacji, każdy wie-
lokrotnie tam już był. Żeby sprawnie przeprowadzić 
ten proces rejestracyjny, potrzebna jest przygotowana, 
a nie przyuczająca się dopiero i za jakiś czas mogąca 
obsłużyć tych ludzi instytucja. To jest sprawna, do-
brze zorganizowana, dobrze funkcjonująca instytucja, 
która może wprowadzić taką szybką ścieżkę, żeby 
to sprawnie załatwić. Przede wszystkim chcemy być 
skuteczni. Panie Senatorze, chcemy być skuteczni. 
Zobaczymy – jak będą tu jakieś niedomagania, no 
to będziemy szukać innych rozwiązań.

Jeśli chodzi o termin, to oczekiwania są takie, 
żeby to jak najszybciej można było wdrożyć – co do 
tego jestem akurat przekonany. Świadczy też o tym 
wiele pism, listów. Mówi się tu o konsultacjach, było 
też takie pytanie. Otóż czasami mamy już tyle spo-
tkań, że… Posłowie i senatorowie, w szczególności 
Prawa i Sprawiedliwości, odbywają dziesiątki, setki 
spotkań w środowiskach wiejskich. To ileż ich jesz-
cze potrzeba? Ja mogę powiedzieć tak: to były takie 
społeczne konsultacje w środowiskach wiejskich, 
które są wyczulone na te tematy. Mamy jeszcze to 
powtarzać, robić kolejne konsultacje? Gdzieś jest gra-
nica tej partycypacyjności, tego współuczestniczenia. 
Jestem przekonany, że… I było też wiele pism do 
resortu i do premiera, aby to wdrożyć. Konsultacje 
są w różnych formach przeprowadzane. Czy zawsze 
muszą być realizowane zgodnie z pewną ścieżką? 
Niekoniecznie. Ważne, żeby ustawy spełniały ocze-
kiwania społeczne, i myślę, że w tej sytuacji mamy 
z tym do czynienia.

(Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin: …
Instytucja, Panie Ministrze.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, odpowiedź jest 
taka: nie musi zmieniać formy prawnej. To jest pierw-
sza sprawa. Będą szczegółowe informacje w oddzia-
łach agencji restrukturyzacji, czyli bardzo blisko, 
w kołach itd. W biurach powiatowych będą pełno-
mocnicy i właściwie będzie można szybciej, wręcz 
bez zbędnej zwłoki uzyskać informację. Będzie moż-
na udać się czy zadzwonić do biur powiatowych i tam 
pełnomocnicy będą przygotowani do informowania, 
do udzielenia wszelkich informacji. Jeśli nie będą 
potrafili udzielić informacji, bo nowe rzeczy zawsze 
wymagają pewnego czasu, to będą wiedzieli, gdzie 
się zwrócić, aby o to dopytać.

Nie 7 osób, ale 10 osób będzie mogło założyć koło. 
No, prostuję tę informację.

Dziękuję też za to wsparcie. To są nowe spo-
soby działania, nowe możliwości funkcjonowania. 
Myślę, że wprowadzamy tutaj takie regulacje, któ-
re będą dobrze działać, będą budować, integrować 
społeczności wiejskie i je wzmacniać. Jestem o tym 
przekonany.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Filip Libicki, a potem będzie pan 

senator Marian Poślednik.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam takie 2 pytania, które pan 

senator sprawozdawca tak jakby zrzucił na pana, 
mówiąc, że o tym nie było mowy na posiedzeniu 
komisji.

Pierwsze pytanie: dlaczego to właśnie Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma być 
podmiotem nadzorującym te stowarzyszenia? Zwykle 
w przypadku stowarzyszeń było tak, że był to tzw. 
minister właściwy. W statucie fundacji czy stowa-
rzyszenia zapisywało się, że właściwym ministrem 
jest minister kultury czy minister rolnictwa. Tu nagle 
mamy agencję rządową, trochę nie wiadomo dlacze-
go. I to jest pierwsza sprawa.

A drugie pytanie to pytanie o termin. Byliśmy 
w okresie przedwyborczym, wyborczym, teraz 
jesteśmy w okresie powyborczym, choć jeszcze 
druga tura w niektórych miejscach będzie. Czy jest 
jakaś korelacja terminu wprowadzenia tej ustawy 
w życie z terminami wyborczymi, czy nie? Bardzo 
dziękuję.
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) koła. Na przykład jest wieś Kozy koło Bielska-Białej, 
która liczy chyba 11 tysięcy mieszkańców. No, siłą 
rzeczy w tak dużej wiosce mogą być 2 czy nawet 3 
koła. Czy byłby pan za tym, żeby wprowadzić ja-
kąś poprawkę, żeby taka możliwość była? Dziękuję 
bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:
Panie Senatorze, ja powiem tak: zgadzam się, też 

mam w tej sprawie wątpliwości. One były podnoszo-
ne, mówiono, że może być to tak odbierane, że dlacze-
go tylko jedno koło, a nie wszystkie koła… Intencją… 
No, nobody is perfect – nikt nie jest doskonały. I tu 
się zgadzamy, podzielam to zdanie. Miałem też takie 
obawy, jeśli chodzi o tę sprawę, i w wewnętrznych 
rozmowach też tę kwestię podnosiłem. Powiem tak: 
na dzień dzisiejszy pomysłem ustawodawcy jest to, 
żeby się integrować, żeby nie mnożyć kół. Spójrzmy 
na to od innej strony. Mogłyby powstawać sztucznie 
koła. Ten medal ma dwie strony. Mogłyby powstawać 
sztucznie koła po to, żeby sięgać po wsparcie. Tak 
więc przyjęliśmy taką dość może toporną zasadę, że 
jest jedno koło, ale intencja jest taka, żeby się koła 
integrowały, żeby budować jakąś wspólnotę wokół 
pewnych celów do realizacji, a nie żeby rozpraszać 
się, stwarzać możliwość, żeby teraz tych kół powsta-
wało ponad miarę. I to jest takie główne przesłanie. 
To jest ustawa, tak że nie wykluczam, że być może po 
jakimś czasie, myślę, że po roku jej funkcjonowania, 
po pierwszych doświadczeniach będziemy szukać 
innych rozwiązań. Może wprowadzimy rozstrzy-
gnięcia w pewnych obszarach, które dotyczą liczby 
mieszkańców. Nie wykluczałbym tego. Ale wprowa-
dzać możliwości wsparcia i różnicować, że nie dla 
jednego koła… No, trzeba było coś przyjąć i to są 
właśnie kompromisy. Kompromisy są zgniłe i nigdy 
nikogo nie zadowalają. Ale jestem przekonany, że na 
ten moment to jest rozwiązanie, które daje nam jakiś 
status quo, a nie rozprasza i powoduje zamieszanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator… Przepraszam, pan senator Poślednik. 

Proszę bardzo.
Pan senator Libicki też się zapisywał?
(Senator Jan Filip Libicki: Tak, też się zgłosiłem.)
Dobrze. I pan senator Borowski jeszcze.
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Termin przyjęcia ustawy… No, rzeczywiście 
można tak sądzić, ale niech pan mi powie, Panie 
Senatorze, który termin jest dobry. Coś będzie póź-
niej, coś będzie wcześniej. No, zbiegło się w czasie. 
Skoro były konsultacje, skoro ileś czasu już upłynęło, 
to nie ma co tego przeciągać. No, rzeczywiście tak 
wyszło, jak pan mówi, ale jest już trzeci rok, kiedy 
Prawo i Sprawiedliwość ma wpływ na rządzenie, 
i myślę, że powinniśmy spojrzeć na pewien proces, 
który dojrzał do tego, żeby ta ustawa była wdrożona, 
a nie mówić: no, zbiegły się terminy. Zawsze moż-
na powiedzieć: a dlaczego nie później, dlaczego nie 
wcześniej, dlaczego teraz? W tym przypadku proces 
dojrzał do tego, żeby te rozwiązania wprowadzić. I tak 
bym odpowiedział panu senatorowi na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin: My 
protestujemy, bo…)

Przepraszam bardzo, pan nie ma głosu. 
Przepraszam bardzo, proszę pana, pan…

(Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin: Ale 
serce boli… Przepraszam.)

Proszę pana, ale pan jest w Senacie. Jest pan go-
ściem, nie ma pan głosu. Proszę o zachowanie powagi 
Senatu.

Bardzo proszę. Pan senator Pająk. Potem pan se-
nator Borowski i pan senator Poślednik.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie. W art. 4 jest 

taki zapis: „Na terenie jednej wsi może zostać utwo-
rzone jedno koło gospodyń wiejskich w rozumieniu 
niniejszej ustawy”. Mam takie pytanie. Może być tutaj 
problem, jeśli chodzi o duże wioski. Ja na przykład 
mieszkam w wiosce Zawoja, która ma ponad 100 km2 
i liczy 6,5 tysiąca mieszkańców. Jest Zawoja Górna, 
Zawoja Dolna i Zawoja Centrum. I przypuszczam, 
że gdyby tutaj było jedno koło… A funkcjonują na-
wet 2 koła, bo… Są wioski, gdzie jest, powiedzmy, 
górna wioska i dolna wioska, tzn. jest nazwa wioski 
i potem słowo „Górna” albo „Dolna”. I one są jakby 
przedzielone. I tam są 2 koła, jedno koło jest w dolnej 
części, a drugie jest w górnej. Może można byłoby 
wprowadzić tutaj jakąś poprawkę, żeby właśnie w ta-
kich wioskach w razie potrzeby była możliwość… Bo 
w małej wiosce na pewno nie utworzą się 2 koła, ale są 
tak duże wsie, w których mogą powstać 2 albo nawet 3 
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(senator M. Poślednik) że pan minister jest zwolennikiem decentralizacji, to 
dość niezwykłe jak na rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
W takim razie będę pana trzymał za słowo i w innych 
przypadkach, kiedy będziecie centralizować różne 
instytucje, przypomnę to panu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, pytanie.)

Kończąc, chciałbym pana zapytać, czy jest pan 
zwolennikiem decentralizacji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za ten komple-
ment, przyjmuję go w całości.

Oczywiście, że jestem zwolennikiem partycy-
pacyjności, współuczestnictwa w społeczności lo-
kalnej. Myślę że osoby, które mnie znają, wiedzą, 
że połowę swojego zawodowego życia albo więcej 
poświęciłem właśnie budowaniu lokalnych part-
nerstw i temu, żeby we wsiach była rzeczywista 
aktywność i oddolność. Tego mi nikt w moim ży-
ciorysie… Dziękuję, że pan to podkreślił, przy tej 
okazji mam okazję trochę się wypromować. Tak 
że wszyscy, którzy mnie znają na pewno potwier-
dzą… Na tej sali też są senatorowie, którzy o tym 
doskonale wiedzą. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Borowski.
(Głos z sali: Jeszcze…)
Panie Senatorze, pamiętam, ale panu senatorowi 

Borowskiemu wcześniej obiecałam głos.

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze Libicki, pan minister powiedział 
już wcześniej, że są np. granice konsultacji. A więc 
są też granice decentralizacji i jak przyjdzie co do 
czego, to uzyska pan taką odpowiedź.

A ja mam do pana ministra następujące pytanie. 
Mianowicie sprawa kręci się wokół pieniędzy. Jak do 
tej pory, a może obecnie – no bo ciągle jeszcze ta usta-
wa nie weszła w życie… Jak obecnie są finansowane 
koła gospodyń wiejskich? Kto im daje pieniądze? Czy 
są jakiekolwiek rządowe pieniądze, jeśli o to chodzi? 
Jak to wygląda?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Panie Ministrze, pan senator sprawozdawca 
stwierdził, że temat naruszania porządku konstytu-
cyjnego tej ustawy nie był poruszany… Przeze mnie 
nie był poruszany, to się zgadza, ale był podnoszony 
na posiedzeniu komisji. W związku z tym, że mamy 
opinię naszego Biura Legislacyjnego, które wyraźnie 
pokazuje miejsca, punkty, gdzie ten porządek w tej 
ustawie jest naruszany, chciałbym poznać opinię pana 
ministra. Pamiętam, że podczas tej dyskusji padały 
propozycje, by zastanowić się jeszcze w trakcie obrad, 
czy wnoszonymi poprawkami nie można złagodzić 
tego, tak to nazwijmy, naruszenia konstytucji w tej 
ustawie. Czyli: jaka jest opinia pana ministra po tych 
dwóch dniach? Czy ze strony ministerstwa są jakieś 
propozycje co do tej materii?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Panie Senatorze, Pani Marszałek, powiem tak. 
Precyzyjnie przejrzeliśmy wszystkie uwagi, które 
były zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu, 
i nie podzielamy opinii, że jest to niekonstytucyjne. 
Zresztą w swoim uzasadnieniu, które przesłaliśmy 
do Biura Legislacyjnego, stwierdziliśmy, że obecnie 
działające koła będą mieć możliwość działania na 
dotychczasowych zasadach. O tej konstytucyjności 
w szczegółowym uzasadnieniu… O tych sprawach 
prawnych, jeśli pan senator będzie tego oczekiwał 
i pani marszałek dopuści tę możliwość, będzie mógł 
precyzyjnie powiedzieć pan dyrektor Gorzowski.

Wicemarszałek Maria Koc:

Teraz pan senator Libicki. Proszę.
(Głos z sali: Ja…)
Pan chciał dopytać?
(Senator Marian Poślednik: Nie, nie…)

Senator Jan Filip Libicki:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, z wielką ra-
dością przyjąłem to, co pan powiedział, tzn. że to 
zostało podporządkowane Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, bo chodzi o decentraliza-
cję, chodzi o to, żeby koła gospodyń wiejskich miały 
bliżej do podmiotu nadzorującego. Bardzo się cieszę, 
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Panie Ministrze, ja dziękuję za te słowa uznania 
dla tych wszystkich, którzy angażowali się na rzecz 
rozwoju ruchu kobiecego, również właśnie tego w po-
staci kół gospodyń wiejskich. Poniekąd czuję się be-
neficjentem podziękowań pana ministra, ponieważ 
od 10 lat zajmuję się tą tematyką, problemem tego, 
aby kobiety mogły korzystać z funduszy unijnych, 
a konkretnie z PROW. Z drugiej strony chciałbym 
też potwierdzić to, że pan minister bardzo mocno 
się angażował, zanim został ministrem – zresztą nie 
chcę oceniać, że teraz nie, ale wcześniej na pewno tak, 
mogę to potwierdzić – w te wszystkie działania zmie-
rzające do rozwoju aktywności środowisk lokalnych.

Ale mam konkretne pytania związane z tą ustawą. 
Ta ustawa zakłada możliwość prowadzenia przez koła 
gospodyń wiejskich działalności gospodarczej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, bardzo, Panie 
Ministrze…)

A teraz moje pytanie. Czy kobiety, które będą 
prowadziły działalność gospodarczą, będą mogły 
zarabiać w ramach funkcjonowania kół gospodyń 
wiejskich, prowadząc właśnie działalność gospodar-
czą? Wiem, że zysk jest do podziału. Ale czy będą 
mogły zarabiać, prowadząc taką działalność gospo-
darczą? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Panie Senatorze, dziękuję za ciepłe słowa. 
Odpowiadając panu na pytanie wprost – korzystam 
z obecności moich prawników – potwierdzam, że 
tak, będą mogły zarabiać. Z całą mocą chciałbym to 
podkreślić, korzystając też z potwierdzenia tego przez 
dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Poślednik. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
W związku z taką odpowiedzią pana ministra na-

suwa mi się kolejne pytanie, związane właśnie z tą 
dotacją. Bo jeżeli będzie to dotacja dla koła gospodyń 
wiejskich i te kobiety będą mogły zarabiać, to bę-
dzie pewien problem wynikający z tego szczególnie, 
o czym tutaj też mówi pan senator Pająk, że wieś ma-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Dziękuję.
Myślę że funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich 

nie jest przedmiotem ustawy i nie widzę potrzeby, że-
byśmy teraz musieli się odnosić do tej rzeczywistości. 
Tak chciałbym się odnieść do tej sprawy. Decydujemy 
o ustawie o kołach gospodyń wiejskich, opiniujemy 
ją i chciałbym się na tym skoncentrować. Dziękuję 
za to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
(Senator Marek Borowski: Ale…)
Chce pan dopytać?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Jeśli będzie potrze-
ba – bo myślę że nie ma to wpływu na procedowaną 
ustawę – to szczegółowo, Panie Senatorze…)

To może po prostu na piśmie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: …odniosę się do 
tego na piśmie.)

Senator Marek Borowski:
Nie, nie. Bardzo przepraszam, Pani Marszałek, 

ale przecież to jest kluczowa sprawa, bo cały czas 
słyszymy, że dzięki temu, że koła gospodyń wiejskich 
przejdą pod nadzór agencji, będą dostawały pieniądze 
rządowe. No więc ja pytam: czy teraz dostają pienią-
dze rządowe, czy nie dostają pieniędzy rządowych? 
Chodzi o to, po co jest ta zmiana. A pan minister 
mówi: „A nie, to nie jest przedmiotem ustawy”. No, 
jest przedmiotem ustawy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie 
Senatorze…)

Ja bym jednak prosił o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Czy pan minister ma coś do dodania, czy pana 

odpowiedzi…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Udzielę informacji 
na piśmie.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Poślednik. Proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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(senator M. Poślednik) (Senator Dorota Czudowska: Wszystkich? 
Zarejestrowanych i w kółkach rolniczych, i jako sto-
warzyszenia, tak?)

Tak, tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Dziękuję panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dziękuję.)
(Głos z sali: Senator Libicki…)
Tak, to mam.
Szanowni Państwo, informuję, że przedstawiciel 

rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpo-
wiedzi na pytania zadane przez pana senatora Marka 
Borowskiego.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że do głosu zapisał się jako pierwszy 

pan senator Jan Filip Libicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Pan senator Poślednik 

też się zapisał.)
Tak. Pan senator Poślednik też się zapisuje.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja po raz kolejny w tej kadencji mam takie poczu-

cie, jakbym już wcześniej tutaj stawał i trochę na ten 
temat mówił, chociaż o kołach gospodyń wiejskich 
mówimy po raz pierwszy. Mam poczucie, że zabie-
rałem głos w podobnej materii, kiedy państwo powo-
ływaliście Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wtedy mówiłem o tym, jak car Piotr I jeździł 
po Europie i jak mu się bardzo podobało, że ludzie 
w Anglii dyskutowali na salonach o polityce. Jak wró-
cił, to wprowadził ukaz, który się nazywał „O przy-
musowym organizowaniu dobrowolnych spotkań 
politycznych”. Ja mówiłem wtedy, że ta idea przyświe-
cała, moim zdaniem, twórcom Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Wspierania Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Dzisiaj mam podobne wrażenie.

Mogę powiedzieć, że w poprzedniej kadencji od-
byłem 347 spotkań z wyborcami przez 4 lata. W tej 
kadencji mam podobne tempo. Myślę, że było ich już 
ponad 500. Duża część z tych spotkań to spotkania 
z kołami gospodyń wiejskich. I powiem szczerze, 
że nie słyszałem, żeby ktoś tam narzekał na jakieś 
problemy w funkcjonowaniu, finansowaniu i tego 
typu bieżących sprawach. Co więcej, kiedy zadałem 
pytanie o ustawę dotyczącą PROW, to w zasadzie 

jąca, powiedzmy, kilka tysięcy mieszkańców będzie 
miała jedno koło, a wieś, która ma 150 mieszkańców 
czy 200 mieszkańców, też będzie miała jedno koło 
gospodyń. Tak więc jest pytanie o pewnego rodza-
ju równość dostępu do środków z dotacji z budżetu 
państwa w tej materii. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Oczywiście, że zawsze takie argumenty będą pa-
dały. Mówiłem już o tym, że szukaliśmy rozwiązań, 
które będą kompromisem, i taki był ten kompromis. 
Przyjęto tu zasadę: jedna wieś – jedno koło, bez różni-
cowania. Co nie znaczy, tak jak powiedziałem, że po 
jakimś czasie funkcjonowania… Słuszna uwaga, ale 
myślę, że na tym etapie pozwólmy pożyć tej ustawie 
i jeśli już, to popatrzmy, jak ona funkcjonuje, i dopie-
ro wtedy wprowadzajmy zmiany. W tym momencie 
nie widzę potrzeby, żeby z tej zasady zrezygnować. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pani senator. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Jeszcze jedno pytanie. Musiałam na chwilę wyjść, 

nie wiem, czy ono nie padło. Czy my mamy wiedzę 
na temat tego, ile dzisiaj jest zarejestrowanych kół 
gospodyń wiejskich w stowarzyszeniach i w kółkach 
rolniczych?

(Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień 
Publicznych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Anna Pośpiech-Kłak: 26 tysięcy.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chyba 26 tysięcy, tak? Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:

Z informacji, jaką posiadam, Pani Senator, wyni-
ka, że jest ok. 26 tysięcy kół.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. Czy 
są jeszcze pytania…)
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(senator J.F. Libicki) W związku z tym, że uważam, że to jest wła-
śnie element na froncie walki obecnie rządzących 
z Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli że chyba 
liczycie państwo na to, że wystąpi efekt mrożący 
w stosunku do kół gospodyń wiejskich, pozwalam 
sobie niniejszym zgłosić wniosek o odrzucenie tego 
projektu ustawy. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, ale wniosek powinien być zło-
żony na piśmie.

(Senator Jan Filip Libicki: Tak, ale do końca de-
baty. Ja zaraz go napiszę.)

Dobrze, to czekam. Chociaż z żalem przyjmuję 
ten pański wniosek, bo…

(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze, dobrze, już 
daję.)

Szanowni Państwo, sama sobie udzielam głosu.
Niedawno organizowałam w Senacie dużą kon-

ferencję z kołami gospodyń wiejskich, z paniami, 
które przyjechały z całej Polski. Państwo mieliście 
zaproszenia. Panie jednogłośnie proszą o przyjęcie 
tej ustawy. Twierdzą, że jej zapisy są dla nich bardzo, 
bardzo dobre.

Drodzy Państwo, oczywiście ja ten wniosek przyj-
mę, jeśli pan senator złoży go na piśmie.

(Senator Jan Filip Libicki: Już, już, sekundę, tylko 
znajdę jakąś kartkę.)

A teraz o zabranie głosu poproszę pana senatora 
Andrzeja Pająka.

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Jeśli chodzi o mnie, to ja nie będę się zajmował 

tymi strategiami wojennymi, tą grą planszową, tą 
wojenką, jaka się rozgrywa w Polsce w temacie wy-
borów – przed, po czy kiedykolwiek.

Chciałbym z trybuny Senatu wyrazić wielki sza-
cunek, wielkie uznanie dla kół gospodyń wiejskich 
i z należną atencją złożyć im podziękowanie. Sam 
jestem mieszkańcem bardzo dużej wioski, Zawoi 
u podnóża Babiej Góry. A będąc starostą i wójtem 
przez ponad 21 lat i będąc przez 8 lat w parlamencie, 
z tymi kołami wiejskimi spotykałem się i spotykam 
praktycznie, można powiedzieć, co tydzień, a cza-
sem 2 czy 3 razy w tygodniu, jak trzeba. I to, co te 
panie robią, jak pracują, zasługuje tylko na podziw 
i uznanie.

Feliks Koneczny, który dokonał podziału cywi-
lizacji, wypowiedział takie znamienite zdanie, że 
tradycja jest kością pacierzową cywilizacji, że każde 
pokolenie nie zaczyna, jak on mówi, ab ovo, od zera, 

otrzymałem potwierdzenie tego, że istnieje możli-
wość finansowania kół gospodyń wiejskich. Nie trze-
ba wprowadzać tutaj żadnych nowych mechanizmów. 
Oczywiście pan minister przedstawił się tutaj jako 
zwolennik decentralizacji i pluralizmu. Ja to przyj-
muję z wielką radością, bo to jest rzadkie zjawisko 
w obozie rządowym w tej kadencji. Ale cóż, może 
jaskółka w osobie pana ministra czyni wiosnę? Oby 
tak było. Bardzo bym sobie tego życzył.

Myślę tak naprawdę, że tej inicjatywie, temu 
przedsięwzięciu przyświecały cele mniej szlachetne. 
Termin zgłoszenia inicjatywy i procedowania usta-
wy, który jakoś tak zbiega się z terminem wyborów 
samorządowych, wydaje mi się jednak… Niestety, 
doświadczenie ostatnich 3 lat uczy mnie, że to nie 
jest przypadkowe. Wydaje mi się… Jako świeżo upie-
czony ludowiec jestem częstym gościem telewizji 
publicznej. Przez ostatni tydzień przed wyborami 
musiałem w każdym programie, a czasem były po 2 
dziennie, odpierać huraganowe ataki na PSL, i to nie 
tylko ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale także 
ze strony dziennikarzy telewizji publicznej, co od 
3 lat jest normą.

Wydaje mi się, że procedowana ustawa to jest ko-
lejny element wykorzystywany na froncie przeciwko 
Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. I z tego miejsca 
pozwolę sobie przeciwko temu gorąco zaprotestować.

Chcę powiedzieć w ten sposób. Oczywiście mó-
wicie państwo – to jest taki wspaniały wytrych – że 
koła gospodyń wiejskich funkcjonujące na innych 
zasadach niż nowe zasady, które właśnie wprowadza-
cie, mogą dalej funkcjonować, bo jest wolność i plu-
ralizm. Ale powiedzmy sobie szczerze: bardzo często 
jest tak, że o pluralizmie decyduje ten, kto ma pie-
niądze. I jeśli będzie jeden ośrodek decyzyjny, który 
będzie miał pieniądze – a Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa jest taką instytucją, która 
ma pieniądze, i to całkiem niemałe – to, siłą rzeczy, 
gdy małe podmioty i małe koła będą widziały, że 
one nie dostają, a sąsiad dostaje, ale musi się, że tak 
powiem, podporządkować rygorom, to wystąpi to, co 
wystąpiło przy okazji tzw. naprawy wymiaru spra-
wiedliwości, którą obecny rząd wprowadzał. Mówiło 
się tam o efekcie mrożącym – tak? – o tym, że sędzia 
co prawda może nie będzie naciskany, ale ogólna at-
mosfera sprawi, że dwa razy się zastanowi, zanim 
wyda konkretną decyzję. Co do kwestii kół gospodyń 
wiejskich, i tych, które się podporządkują nadzorowi 
ARiMR, i tych, które tego nie zrobią, to w stosunku 
do tych, które tego nie zrobią, również taki efekt mro-
żący moim zdaniem będzie występował. I przykro mi 
to powiedzieć, ale myślę, że pomysłodawcy – może 
akurat nie pan minister – na taki efekt mrożący wła-
śnie liczą.
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(senator A. Pająk) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Dorotę 

Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:
Pani Marszałek, Panie Ministrze, Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję wszystkim za tę inicjatywę usta-

wy, która da możliwość działalności i wspierania 
w najmniejszej polskiej miejscowości…

Jak usłyszałam, mamy w Polsce 26 tysięcy kół 
gospodyń wiejskich. O tym, na jakich zasadach 
funkcjonują te koła – prawnych, formalnych, przy-
znawania dotacji w kółkach rolniczych – wiedzy nie 
mam, przyznaję to. Jednak wiem, jak trudno jest pro-
wadzić stowarzyszenie czy fundację. Pomijając to, 
że wszystkie formalności prawne trzeba załatwiać 
w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, które 
są w wielkich miastach, co już jest barierą, bo trzeba 
tam pojechać, dojechać i znaleźć ten sąd… Ale to jest 
raz na jakiś czas, przy rejestracji czy przy jakimś… 
I w dobie komputerowej nie jest to aż taki problem. 
Problemem jest prowadzenie stowarzyszenia czy 
fundacji. Te obowiązki zjazdów, walnych zgroma-
dzeń, uchwał… Jeżeli fundusze są większe, ale na-
wet i mniejsze, to żeby to rozliczyć fachowo, według 
obowiązujących dzisiaj zasad, trzeba mieć pod ręką 
księgowego, trzeba mieć prawnika czasem. Dla ta-
kich małych społeczności jest to naprawdę wyzwanie 
i obowiązek nie do pokonania.

Padały tutaj też pytania – może się od razu usto-
sunkuję do jednego z pytań pana senatora Sługockiego 
– o ten podział majątku w razie czego. Tu prawo jest 
już dawno znane wszystkim, którzy się fundacjami 
i stowarzyszeniami zajmują. Ja również się nimi zaj-
muję. Niezależnie od tego, jakie są zasady tworzenia 
fundacji czy stowarzyszenia, to każdy taki nowo reje-
strowany podmiot musi mieć określony statut i w tym 
statucie zawsze jest wymóg zawarcia ustaleń co do 
podziału, tego, co będzie z majątkiem fundacji czy 
stowarzyszenia, jeżeli zakończą swoją działalność. 
I to zależy od założycieli, tak że tu nie ma żadnego 
problemu, czy to się przekaże na rzecz państwa, czy 
jakiejś innej okazji dobroczynnej, takie troski i obawy 
nie mają podstaw. Jeżeli któreś z kół np. funkcjonują-
cych przy kółkach rolniczych czy jako stowarzyszenie 
chciałoby się z tego wyrejestrować i wejść w prostszą 
formę uzyskiwania i rozliczania dotacji…

To tutaj podkreślano, wynikało to też z odpowie-
dzi na pytania do senatora sprawozdawcy, a także do 
pana ministra, ale również z samej ustawy. Jest to do-
browolność. Nikt nikogo do tego nie zmusza. Chcesz 
działać na zasadach dotychczasowych? Działasz. 

ale opiera się na tradycji, opiera się na tych warto-
ściach, które zostają przekazane.

I myślę, że w tym właśnie temacie te zwykłe 
koła gospodyń wiejskich, w których działają proste 
kobiety… One mają wielki udział w tym, że taka 
czy inna cywilizacja – w naszym przypadku jest to, 
jak wiadomo, cywilizacja chrześcijańska, cywiliza-
cja rzymska, śródziemnomorska… One ją głęboko 
wspierają. I można śmiało powiedzieć, że dzięki takiej 
działalności, jaką prowadzą, ona istnieje, trwa i się 
rozwija. W wielu przypadkach działają one kosztem 
swojego czasu, swoich pieniędzy. I przekazują da-
lej ten śpiew, tę muzykę, przepisy kulinarne, stroje, 
zwyczaje, obyczaje. Wszystko to, co stanowi właśnie 
podstawy naszej cywilizacji, podstawy naszej tożsa-
mości, one zachowują. Głęboką wiarę zachowują. To 
wszystko, co o nas stanowi.

Wiem również, jakie były problemy, kiedy my 
– jako wójtowie czy starostowie – chcieliśmy parę 
złotych w prosty, jednoznaczny sposób przydzie-
lić i przekazać. No, nie można było, bo przepisy 
nie pozwalały, bo to, bo tamto. One parę razy mi 
się skarżyły, że przygotowały ciasta i chciały parę 
złotych na tym zarobić, żeby przekazać na jakikol-
wiek cel. Już się obawiały, czy za chwileczkę nie 
będzie kontroli z urzędu skarbowego, czy jakiegoś 
pana z urzędu skarbowego nie ma, bo nie wiado-
mo, co będzie, jak mogą zostać rozliczone. Były 
takie przypadki, że przychodziły do mnie z takim 
problemem. Jeśli ta ustawa uprości to działanie, 
jeśli pozwoli na to, żeby mogły otrzymać wsparcie 
ze strony samorządów czy żeby mogły swobodnie 
działać, to już ta ustawa z mojej strony zasługuje 
na pełne poparcie.

Jednak, tak jak powiedziałem, te różne strategie 
gier i wmieszanie jej w sferę tej polityki… No, w tym 
momencie się na ten temat nie wypowiadam. Ale jesz-
cze raz podkreślę: jeżeli ona tym zadaniom sprosta, 
to zasługuje na poparcie.

Na koniec chciałbym jeszcze raz właśnie pod 
adresem kół gospodyń wiejskich, za ich działanie, 
za ich ofiarne poświęcenie, pracę na tej niwie jed-
noczącej społeczeństwo – zwykłe wiejskie, gminne 
społeczeństwo – za uczestniczenie w różnych przed-
sięwzięciach, w różnych działaniach, za uświetnianie 
różnych, powiedzmy, wydarzeń w skali wioski czy 
gminy, czy w skali parafii i ubarwianie tego wszyst-
kiego… To wszystko staje się takie piękne i warto-
ściowe. Dlatego te koła zasługują na wielki szacunek 
i wielkie wsparcie ze strony państwa.

I jeśli ta ustawa cokolwiek w tym kierunku zrobi 
pozytywnego, to ja ją z szacunkiem przyjmuję i po-
pieram.

Dziękuję bardzo.
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(senator D. Czudowska) być kilkanaście. Tutaj ktoś powątpiewał, że jest tam 
mężczyzna. One śpiewają i tańczą, a gra im akor-
deonista i perkusista, i też dobrze. Dobrze by było, 
żeby ten koloryt i tradycja, o której tak pięknie mówił 
przed chwilą pan senator Pająk, zostały zachowane.

I na koniec jeszcze jedna prośba, o to, żeby przy 
konstruowaniu tych wszystkich rozliczeń i spraw for-
malnych pamiętać o tym, aby ich było jak najmniej, 
aby były jak najprostsze. Wtedy ta ustawa spełni swo-
je zadania. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Marian Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Zorganizowana działalność kobiet wiejskich ma 

długą już historię, historię ponad 150 lat, która za-
częła się na Pomorzu i w Wielkopolsce, w momencie 
kiedy powstawały kółka rolnicze. Aktywność kobiet 
w tych organizacjach systematycznie się zwiększała, 
ich udział rósł.

Ja pochodzę z okręgu wyborczego, w którym ta 
historia jest już ponadstupięćdziesięcioletnia. Znany 
ksiądz, ks. Wawrzyniak, który był jednym z bardziej 
aktywnych księży biorących udział w tworzeniu ruchu 
kółek rolniczych w drugiej połowie XIX w., jest taką 
sztandarową postacią. W Wielkopolsce, w naszym 
regionie jest on symbolem ruchu kółek rolniczych 
i udziału później kobiet w zorganizowanych struk-
turach działających na rzecz społeczności wiejskich.

Cel tej ustawy, jak myślę, jest szczytny, szlachet-
ny, niemniej jednak środek, jakim jest ustawa, która 
ma do tego celu prowadzić, ma pewną wadę, wadę 
polegającą na tym, że narusza porządek konstytu-
cyjny. W opinii Biura Legislacyjnego Senatu czy-
tamy, przywołam wprost: „Art. 4 ust. 1 stanowi, że 
na terenie jednej wsi może zostać utworzone jedno 
koło gospodyń wiejskich w rozumieniu opiniowanej 
ustawy. Natomiast w ust. 5 tego samego artykułu 
zastrzeżono, że jednocześnie można być członkiem 
tylko jednego koła gospodyń wiejskich. Zacytowane 
przepisy ograniczają konstytucyjną wolność zrzesza-
nia się określoną w art. 12, art. 58 ust. 1 oraz art. 59 
ust. 1 konstytucji. W wyroku z dnia 3 czerwca 1998 r. 
Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że wolność zrze-
szania się w związki zawodowe należy rozumieć jako 
dającą gwarancję nieskrępowanego tworzenia związ-
ków, dobrowolnego przystępowania i występowania 
ze związków oraz swobody ich działalności”. Tak 
że ten problem jest niejako zasadniczy, jeśli chodzi 
o przyjęcie tej ustawy.

Chcesz zmienić? No, to troszkę trudu, ale zmienisz, 
przejdziesz na inne. Chcesz stworzyć nowe? A do tej 
pory nie było możliwości… I to, że do stowarzyszenia 
7 osób, a tu 10… Biorąc pod uwagę, jeszcze raz po-
wtórzę, ogrom zadań sprawozdawczych i formalnych, 
jakie ma stowarzyszenie co roku, z wyborami co 4 
lata, ze zjazdami, to naprawdę są trudne sprawy… 
A tutaj 10 osób, prosta rejestracja… Mam nadzieję, że 
taka będzie, i już teraz proszę rząd, żeby przy wszel-
kich regulacjach zagwarantować tu jak najmniej kło-
potu, żeby te panie nie musiały szukać księgowych, 
prawników, chociaż to dzisiaj też nie jest znowu taki 
wielki problem, można to zrobić… 

I cieszę się z tej ustawy, bo choć mieszkam w du-
żym mieście, to wychowałam się na wsi i jeżdżąc do 
swojej rodzinnej wsi, do swojego rodzinnego domu, 
jak mam trochę czasu, to nawet wybieram takie dłuż-
sze trasy, bo je znam, przez piękne lasy, gdzie co 
jakiś czas są ładne widoki… A mój dom rodzinny 
stoi na szczycie moreny polodowcowej, moreny czo-
łowej w Łuku Mużakowskim, więc tam są piękne 
tereny. Wjeżdżam sobie w te wioski, to są takie małe 
wioseczki, w których nie ma żadnych struktur, jest 
sołtys, zbierze podatki, raz na jakiś czas przypomni 
o szczepieniach psów i tam się nic więcej nie dzie-
je. Jest kościółek, ale nawet jak panie chcą zrobić 
konkurs palm, to trzeba kupić te wstążeczki, trzeba 
kupić te kokardki, trzeba kupić jakąś bibułę i na to też 
potrzeba jakichś skromnych środków. Te 3 tysiące to 
dla niektórych kół mogą być środki nawet nie takie 
skromne. Ale jeżeli dobrze w to wejdziemy, właśnie 
w te wioski ukryte w lasach, które mają 200 miesz-
kańców, czasem mniej, czasem więcej… Stwarzamy 
im możliwość działalności i uzyskania pomocy od 
państwa poprzez najbliższe dla nich stopnie, czyli 
gminę, potem dotrą do właściwych administratorów 
tych dotacji… Tak więc to jest bardzo dobra ustawa. 

Tam, gdzie nie ma, jeszcze raz powtórzę, żadnych 
struktur, ani Prawa i Sprawiedliwości, ani PSL… Są 
takie wioski, do których autobus dzisiaj nie zajeżdża. 
Tam nie ma w ogóle śladu państwowości. Tam nie 
ma poczt – a kiedyś były. Posterunki Policji, przy-
najmniej jeden na kilka wiosek – też ich nie ma. Ale 
my to przywracamy. I szansa działalności, uzyskania 
od państwa polskiego aprobaty tej działalności i tej 
skromnej dla jednych, a dla drugich wymarzonej 
sumy 3 tysięcy zł, to jest po prostu wspaniała inicja-
tywa i za to wszystkim chcę serdecznie podziękować 
właśnie w imieniu mieszkańców. Nawet w imieniu 
swoich koleżanek ze szkoły, które mają zespół pie-
śni i tańca, ubarwiają wszystkie pikniki – wiem, bo 
jestem tam zapraszana – i wszystkie festyny ludowe. 
Ich jest tam kilka. Nie mają znikąd żadnej pomocy. 
Teraz mogą sobie jeszcze kogoś doprosić, może ich 
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(senator M. Poślednik) tach. W tym się mieściła również walka o wolność 
dla tych kobiet, które działały w ówczesnych woje-
wódzkich związkach kółek i organizacji rolniczych 
scementowanych w centrali. I taka była oferta, na ogół 
mężczyzn… Jednak w strajku brały udział – zarów-
no w Rzeszowie, Ustrzykach, jak i Bydgoszczy oraz 
w innych miejscowościach – również kobiety.

Zmienił się ustrój i nie mówi się o wolności, 
mówi się o pieniądzach. Pan premier Morawiecki 
zaoferował kobietom pieniądze – ja nie wiem, czy 
to jest elegancki zwrot wobec kobiet – i to jeszcze 
warunkowo, w trakcie kampanii wyborczej. I jeszcze 
bardziej warunkowo: dostaniecie, jeśli się zapiszecie 
do nas, do naszej agencji, a jak nie, to jesteście ko-
bietami gorszego sortu i nie dostaniecie dotacji, nie 
dostaniecie 3 tysięcy. Mówię to dlatego, że jest to 
dla mnie przykre. Ale przykre jest również z innego 
powodu. Takiego, że jako senator muszę bronić tych, 
których zwalczałem. My nie chcieliśmy wojewódz-
kich związków, kółek i organizacji rolniczych, ale nie 
zabieraliśmy ich praw do właściwych organizacji. I to 
zrobili, zmienili statuty, takie jak… Związki zawodo-
we „Solidarność” Rolników Indywidualnych… My 
dla nich tworzyliśmy prawo i wolność. Dziś muszę 
bronić tych organizacji – jest to ironią historii – przed 
naruszeniem prawa.

Koledzy i Koleżanki, gdy wy mówicie poza pra-
wem, że to są wspaniałe kobiety, że jak to dobrze, że 
rząd im daje pieniądze – nie swoje, notabene – gdy 
mówicie, jak to mają mało pieniędzy, i chwalicie, że 
będzie tylko jedno takie kółko, to naprawdę… To nie 
jest nawet późny Gierek, to jest wczesny Stalin. Bo 
jeśli ktoś czytał postulaty i pamięta, Panie Senatorze 
Chróścikowski… Od czego zaczął się strajk w sierp-
niu, który zmienił ustrój, zmienił również wieś? 
Zaczął się od tego, że żądaliśmy przestrzegania 
konwencji związkowej nr 87 i 98, a więc prawa do 
samoorganizowania się w związki zawodowe i or-
ganizacje, z prawem do określania własnego statutu, 
samorządności, składek. I wara wam, partie i rządy, 
od naszych praw! To krzyczę dzisiaj jeszcze raz. Wara 
wam, Morawiecki i inni, od wolnego społeczeństwa! 
Nie zbudujecie żadnej Rzeczypospolitej. Powrócicie 
do tego, co było, albo do niczego.

W tej ustawie są, właśnie na okazję wyborów, ta-
kie zapisy, że związek ma się zarejestrować w agen-
cji bez osobowości prawnej. Jesteście tu… Panie 
Chróścikowski, gdzie pan się rejestrował? Może pan 
przypomnieć? Ja zapomniałem. Czyż nie w sądzie? 
Czyż nie odwoływaliśmy się od sądu, nawet wiedząc, 
że on jest komunistyczny, z sędzią Kościelniakiem na 
czele? Niemniej jednak było to w sądzie. Nie w mini-
sterstwie rolnictwa. Tam był jakiś… Już nie pamię-
tam tych wszystkich ministrów. I to mnie boli. Ale 
przecież wiem, byłem na dożynkach, moja matka była 
szwaczką w takim przed wojną… Oni nie wyciągnęli 

Tak się składa, że wiele organizacji, które obecnie 
funkcjonują w strukturach kółek rolniczych, wiele 
tych organizacji posiada osobowość prawną i są one 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
rozwijało się bardzo dynamicznie w ostatnich latach, 
szczególnie dlatego, że był już dostęp do środków 
z funduszu sołeckiego czy, po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej, do środków w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. A ten program w po-
staci tzw. adresowanego do inicjatyw lokalnych, dedy-
kowanego ich rozwojowi programu Leader wyzwolił, 
właśnie poprzez wieloletnią już tutaj aktywność lo-
kalnych grup działania, czy też wzmógł w ostatnich 
latach ruch kobiet wiejskich, m.in dlatego, że dzisiaj 
kobiety na wsi są lepiej wykształcone i mają potrze-
bę podejmowania aktywności. Widać to szczególnie 
właśnie w przystępowaniu czy często organizowaniu 
na nowo kół gospodyń wiejskich przez kobiety młode, 
co jest bardzo istotne dla środowisk wiejskich. A więc 
wszelkie wsparcie dla tych działań kobiet wiejskich 
jest jak najbardziej potrzebne, jednak można to chyba 
zrobić w taki sposób, żeby nie naruszać porządku 
konstytucyjnego.

Oddaję tutaj jak gdyby cześć tym wszystkim ko-
bietom aktywnym i wyrażam nadzieję, że zgłoszone 
przeze mnie poprawki – zgłoszę je za chwilę – zni-
welują wątpliwości konstytucyjne, a tym samym bę-
dziemy mogli w sposób zgodny z porządkiem kon-
stytucyjnym wesprzeć, także tymi środkami, które 
tutaj rząd zaproponował, koła gospodyń wiejskich. 
Mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję już za uwa-
gę i przekazuję poprawki na ręce pani marszałek. 
Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Podpisane? Podpisane?
(Senator Marian Poślednik: Tak, podpisane.)
Podpisane. Dobrze. Bardzo dziękuję panu sena-

torowi.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jestem senatorem zobowiązanym do przestrzega-

nia prawa, ale przedstawię się trochę szerzej. Jestem 
jednym z tych wielu – senator Chróścikowski będzie 
tu z uwagą słuchał, bo jego nazwisko niejako mieści 
się w tym kontekście – którzy w marcu 1981 r., pod-
czas wydarzeń marcowych… A wcześniej, w styczniu 
i lutym w Rzeszowie i Ustrzykach występowaliśmy 
o wolność dla związków zawodowych. I taka była 
oferta opozycji antykomunistycznej w tamtych la-
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(senator J. Rulewski) to znaczy zarówno pytań, jak i wystąpienia pana mi-
nistra oraz tych głosów w dyskusji, a było ich sporo, 
które już miały miejsce.

Po wysłuchaniu tego wszystkiego przede wszyst-
kim chciałbym złożyć życzenia kołom gospodyń wiej-
skich, wyrazić uznanie i szacunek dla ich długiej 
i owocnej działalności oraz życzyć, żeby zarówno pod 
rządami starych ustaw, bo zapewne takie koła jeszcze 
pozostaną, jak i nowej ustawy miały one możliwość 
dobrego działania i rozwoju.

A to, co chciałem najpierw powiedzieć, dotyczyło 
moim zdaniem wady tej ustawy, a mianowicie przej-
ścia od wymagania minimalnego 7-osobowego koła 
do 10-osobowego. W międzyczasie wziąłem tekst 
ustawy i zobaczyłem, że jest okres przejściowy, re-
gulowany w art. 34, który obejmuje 6 miesięcy i wła-
ściwie wprowadza dwie istotne rzeczy.

Po pierwsze, i to uważam za bardzo słuszne, okres 
ten daje prawo pierwszeństwa kołom istniejącym do-
tąd. Wynika to stąd, że przecież jest ograniczenie do 
jednego koła na jednym terenie, na terenie jednej wsi, 
a więc istniejące koła mają jakby prawo pierwszeń-
stwa i nie będą wyparte, np. przez jakąś konkuren-
cyjną organizację. To jest słuszne.

Ale w dalszym ciągu nie załatwia to sprawy 
przejścia od minimalnej liczby 7 członków koła do 
10. Co prawda jest 6 miesięcy i przez 6 miesięcy 
koło, które liczy 9, 8 lub 7 członków, może sta-
rać się uzupełnić swój skład do 10, aby się zare-
jestrować i działać pod, że tak powiem, rządami 
nowej ustawy, korzystając z wymienionych tu do-
brodziejstw, których właściwie nie jestem w stanie 
ocenić. Przypuszczam jednak, że przy tak dużej 
liczbie kół – była ona tutaj wymieniana – są zapewne 
koła, które liczą mniej niż 10 osób, które nie będą 
w stanie tego zrobić albo które będą musiały robić 
to w sposób sztuczny. Uważam to za błąd, za defekt 
ustawy. Wypowiedzi, które mówiły, że szanuje się 
dorobek, że szanuje się ciągłość, że zachowuje się 
nazwę – mimo że członkami mogą być zarówno 
mężczyźni, jaki i kobiety, to zachowuje się nazwę 
o żeńskim charakterze… Ustawa powinna również 
zachować w przypadku kół istniejących możliwość 
funkcjonowania i rejestracji, gdyby one tego chciały, 
z liczbą członków wynoszącą 7.

To są moje uwagi do tej ustawy. Nie składam po-
prawki, nie miałem takiego zamiaru. To, o czym po-
wiedziałem, uważam za defekt, ale nie sądzę, żeby to 
był defekt zamierzony. No, w ciągu tych 6 miesięcy 
można próbować coś robić. Jeżeli koło ma zasadnicze 
trudności, może starać się sztucznie dokooptować mę-
żów, synów, byle byli pełnoletni, ale to nie ma sensu. 
Trzeba było uszanować istniejący stan w stosunku do 
kół istniejących, tak jak się uszanowało nazwę, trady-
cję, i dla starych kół zachować możliwość rejestracji 
z liczbą członków mniejszą niż 10 osób. Dziękuję.

pieniędzy od premiera. Ja myślę, że te kobiety, które 
robiły te dożynki i te stoiska i które zagospodarowują 
szkoły, opuszczone ze względu na niż demograficzny, 
i walczą z pijaństwem, nie tego oczekiwały od wolnej 
Polski, od poszerzenia sfer wolności.

Pani senator Czudowska mówi: no przecież mają-
tek to ustawy, wszędzie się wpisuje… Mówię o ma-
jątku związkowym. Organizacje, które uważam… 
I nadal nie mają one u mnie poparcia. Tak, można 
ustawą to zmienić, Pani Senator. Art. 20 konstytucji 
stanowi, że wywłaszczyć można tylko za słusznym 
odszkodowaniem. A tym bardziej związki zawodowe. 
Przecież to jest ich majątek. Możemy mieć o nich 
zdanie, jakie uważamy, ale oni, te związki, te kółka 
i organizacje są prawnie uznanymi organizacjami, 
instytucjami III Rzeczypospolitej. I nie można ich 
wywłaszczać zwykłą ustawą. Tak jak…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam.
Może ta refleksja jest zbyt impresyjna, ale to dla-

tego, że myśmy przeszli tę drogę i nie chcemy po tej 
drodze wracać. Chcemy pójść drogą naprzód.

Zatem, szanując tę aktywność i konieczność po-
szerzania tej aktywności, składając jej pokłon, jednak 
jeszcze raz krzyczę: wara wam, rządy, od wolności 
i swobód związkowych zapisanych w karcie praw 
człowieka! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo…
Panie Senatorze, ja teraz muszę ogłosić przerwę 

do godziny 13.45, ponieważ o godzinie 13.00 zbiera 
się Prezydium Senatu.

Tak że bardzo państwu serdecznie dziękuję i ogła-
szam przerwę do godziny 13.45. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 00  
do godziny 13 minut 51)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Piotra 

Wacha.

Senator Piotr Wach:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przypominam, że w dalszym ciągu mówimy o ko-

łach gospodyń wiejskich. To nie jest moja tematyka 
i właściwie nie zabierałbym głosu, gdyby nie pewne 
uwagi. Powiedziałbym tak: ustawy przed przerwą nie 
znałem, ale wysłuchałem całego cyklu dyskusyjnego, 
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I chyba zobaczą… Przepraszam najmocniej, 
i córki oczywiście, jak najbardziej, a także wnuków 
i wnuczki.

(Senator Waldemar Sługocki: Tak jest.)
I ten, kto daje pieniądze, chyba jest lepszy.
I teraz, proszę państwa, clou tego wszystkiego. 

Ja zadałem to pytanie panu ministrowi, pan minister 
odpowiedział kuriozalnie. Kuriozalnie! Ja zadałem 
pytanie: czy dzisiaj te koła otrzymują pieniądze od 
rządu? A pan minister odpowiedział: to nie należy do 
tematu, to nie jest tematem tej ustawy. No, po prostu 
został trafiony. Trafiony, zatopiony. Nie chciał na to 
pytanie odpowiedzieć. A oczywiście, że rząd daje 
pieniądze, daje pieniądze przez kółka i organizacje 
rolnicze w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. I te pieniądze tam są i kółka dają te pie-
niądze. Więc jeżeli rząd rzeczywiście by chciał pomóc 
kołom gospodyń wiejskich, to po prostu dałby więcej 
pieniędzy. Jaki z tym problem? Ale nie, bo to będą 
rozdzielać kółka, a tu o to chodzi, żebyśmy „my” 
to rozdzielali. Będzie to rozdzielał jeden urzędnik 
z drugim, wykonujący określone polecenie. I, proszę 
państwa, stawiam dolary przeciwko orzechom, że to 
przed wyborami dopiero się te pieniądze sypną! Po 
prostu tak to będzie.

Proszę państwa, ja przecież nie od dzisiaj jestem 
w polityce, i rozumiem, że różne chwyty się stosuje. 
Tyle tylko, że prosiłbym, żeby uszanować inteligen-
cję słuchaczy tutaj, w Senacie. No, my naprawdę nie 
jesteśmy znikąd. Po prostu jest to rodzaj korupcji 
politycznej – tak to trzeba nazwać. Zresztą nie pierw-
szy, bo z ochotniczą strażą pożarną było to samo – 
prawda? Jest to jeden z elementów walki PiS z PSL 
na wsi czy w ogóle z jakimiś innymi ugrupowaniami. 
W każdym razie chodzi o to, żeby przyciągnąć głosy 
do siebie, i tyle.

Pani marszałek Koc wspomniała o tym, że przyby-
ły tu dziesiątki gospodyń wiejskich, które były z tego 
pomysłu bardzo zadowolone. No, ja też byłbym zado-
wolony. Gdyby mi mówili, że dadzą mi 90 milionów 
dodatkowo, to ja bym był niezadowolony? Tylko rzecz 
polega na tym, że te 90 milionów daje się nie tym 
kanałem, którym zawsze się dawało, od lat – i różne 
rządy dawały, różne, w tym notabene rządy PiS, tylko 
w swoim czasie, prawda? – tylko się te pieniądze daje 
innym kanałem. I już wiadomo po co.

Dlatego to, o czym pani senator Czudowska po-
wiedziała, że przecież jest dobrowolność, możesz 
zostać, możesz przejść itd. No, zgoda, tylko tu jest 
tak, że jak zostaniesz, to nie dostaniesz grosza, bo za 
chwilę oczywiście kółka już nie dostaną nic. No bo 
po co mają dostawać, skoro te pieniądze będą gdzie 
indziej i tam się wszyscy stopniowo poprzenoszą? Tak 
że to jest taka właśnie dobrowolność, o jakiej tutaj 
wspominał senator Libicki, czyli… Chcę powiedzieć, 
że ona ma długie tradycje. Znana jest ta historia, ale 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W wielu wypowiedziach wygłaszano tutaj coś 

w rodzaju apologii kół gospodyń wiejskich. Uważam, 
że zupełnie niepotrzebnie. Ja nie widzę na tej sali 
nikogo – nie sądzę także, żeby myślał tak ktokol-
wiek z tych, których nie ma dzisiaj na tej sali – kto 
uważałby, że koła gospodyń wiejskich nie są przy-
datne, potrzebne, wspaniałe, piękne itd., i całkowicie 
to popieram, potwierdzam. Przecież nie o to chodzi 
w tej ustawie. I nie ma się co do tego przekonywać. 
Ja się raczej zastanawiałem, kiedy słuchałem tutaj 
niektórych wypowiedzi, czy to był festiwal hipokry-
zji, czy naiwności, czy takiego ślepego podążania za 
propozycją rządową, no bo to nasz rząd, więc chyba 
na pewno dobrze robi… Nie będę przypisywał tych 
cech nikomu, ale wyjaśnię, dlaczego tak sądzę. Otóż 
pan senator Pająk powiedział, że przez lata on sam 
był wójtem i był starostą powiatowym i on nie mógł 
ze środków gminnych finansować tych kół wiejskich, 
to było strasznie trudne, jakieś łamańce trzeba było 
robić itd. Mówi: jeżeli to się zmieni, to ja popieram 
tę ustawę. A przecież się nie zmieni. Przecież nic się 
nie zmieni w tej sprawie. Widać więc wyraźnie, że 
pan senator Pająk tego po prostu nie rozumie, a ko-
niecznie chce poprzeć tę ustawę. No, oczywiście mu 
wolno, tylko chciałbym, że tak powiem, wprowadzić 
nieco wątpliwości do jego stanowiska. Podobnie pani 
senator Czudowska, która powiedziała, że nie ma 
wiedzy, jak właściwie działają te koła w sensie ich 
finansowania, ale uważa, że to będzie dobrze. Proszę 
państwa, 150 lat działają te koła. Nikt się nigdy do 
tego nie czepiał. Jeżeli ktoś chciał dać więcej pie-
niędzy, to zawsze mógł dać. Każdy rząd, nie było 
problemu. Nagle się okazuje, że nie, trzeba to zmienić. 
I tutaj płyną opowieści o tym, że teraz to będzie lepiej. 
Pan senator Wiatr się dopytuje, czy jak będą miały 
osobowość prawną, to dopiero teraz one dostaną te 
pieniądze… Przecież one mają osobowość prawną.

Proszę państwa, ja bym prosił o jakąś meryto-
ryczną dyskusję. Albo też przyznajcie od razu, że idą 
wybory… Pan senator Libicki tu czujnie pytał, tylko 
pan senator Libicki pytał o wybory samorządowe. No, 
te już się kończą, tu z tego nic nie będzie. Ale przecież 
są wybory parlamentarne, a koła gospodyń wiejskich 
to jest coś. 26 tysięcy takich kół, co najmniej 10 osób 
w kole, a przecież te panie mają jeszcze mężów…

(Głos z sali: Synów…)
…synów… Prawda?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: I córki.)
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(senator M. Borowski) -spożywczego oraz rozwój obszarów wiejskich”, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. 
I nawet negocjacje obszaru nr 7 „Rolnictwo”, które 
Polska prowadziła z Unią Europejską, dostosowując 
polskie prawodawstwo do acquis communautaire, 
czyli do dorobku prawnego Unii Europejskiej, nie 
nastręczały żadnych trudności w kontekście okresów 
przejściowych, czyli w ramach polskiej obecności 
w Unii Europejskiej. A teraz nagle, w roku 2018, tuż 
przed wyborami samorządowymi, a także, jak słusz-
nie zauważa pan marszałek Borowski, przed wybora-
mi do Parlamentu Europejskiego, które będą w maju 
2019 r., i przed wyborami do parlamentu krajowego, 
do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poja-
wia się chęć budowy jakiegoś, powiedziałbym, pasa 
transmisyjnego między kołem gospodyń wiejskich 
a dobrym wujem, a w rolę tego dobrego wuja chce 
się wcielić rząd Rzeczypospolitej Polskiej. No ale 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien być dobrym 
wujem dla wszystkich obywateli państwa polskiego. 
To jest truizm i nie trzeba budować specjalnej ustawy, 
która ma to wujostwo w jakiś sposób podkreślać, 
eksponować.

Proszę państwa, koła gospodyń wiejskich zgod-
nie z obecnym porządkiem prawnym są podmiotem, 
który może w sposób nieskrępowany, z sukcesem, ko-
rzystać z pieniędzy publicznych, w tym pieniędzy pu-
blicznych europejskich, i realizować ważne zadania, 
które leżą u podstaw organizacji życia społecznego 
kobiet na wsi. Zgoda – i tu składam na państwa ręce 
gratulacje z okazji rocznicy, z okazji tych 150 lat – co 
do niekwestionowanej roli, jaką koła gospodyń wiej-
skich odgrywają na polskiej wsi. Oczywiście państwa 
rola ewoluuje wraz z ewolucją polskiej wsi i polskie-
go rolnictwa, ale myślę, że koła gospodyń wiejskich 
dzisiaj nie potrzebują pomocy w postaci tworzenia 
nowego przepisu prawa. Te przepisy, o których tu dys-
kutowaliśmy, jedynie przeszkadzają, uniemożliwiają 
samorządne organizowanie się kobiet na wsi w koła 
gospodyń wiejskich, ale i wywołują szereg przesła-
nek, które tę spontaniczną działalność ewentualnie 
ograniczą, zablokują. Tak więc zwracam się do pana 
ministra, do rządu, do większości w Senacie, o to, aby-
ście państwo poddali to takiej bardzo merytorycznej, 
rzeczowej konsultacji. Absolutnie niedopuszczalne 
jest to, że rząd państwa polskiego nie przeprowadza 
konsultacji społecznych, że rząd nie pyta zaintereso-
wanych o to, czy ta ustawa jest niezbędna z punktu 
widzenia działalności kół gospodyń wiejskich. To 
jest naganne, w żaden sposób nieuzasadnione. Jak 
rozmawiamy z przedstawicielami kół gospodyń wiej-
skich, to słyszymy, że oni kontestują potrzebę wpro-
wadzania nowych regulacji w tej materii. Tak więc 
skoro samo środowisko uważa, że ta ustawa nie jest 
pożyteczna z punktu widzenia prowadzenia codzien-

przecież najbardziej lubimy te historie, które znamy. 
Otóż słynny producent pierwszych samochodów, 
Ford, reklamował te samochody w ten sposób: możesz 
sobie wybrać kolor, pod warunkiem że jest on czarny. 
No i właśnie taką propozycję składa rząd.

No, przecież zrozumiałe jest, że trzeba głosować 
przeciwko tej ustawie, do czego wszystkich zachę-
cam. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Waldemara 

Sługockiego.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, trudno poruszać te wątki po wystąpieniu pana 

marszałka Borowskiego, ponieważ zwrócił on uwagę 
na wszystkie niepokojące sprawy w kontekście pro-
cedowanej ustawy. Niemniej jednak, proszę państwa, 
myślę, że powinniśmy zacząć od wyjaśnienia tego, 
czym są dzisiaj koła gospodyń wiejskich. Proszę pa-
miętać, że koła gospodyń wiejskich to dobrowolne, 
samorządne i niezależne społeczno-zawodowe orga-
nizacje. Więc dziwi mnie to, proszę państwa, że po 
150 latach funkcjonowania kół gospodyń wiejskich 
ktoś nagle wpadł na pomysł… Nie wiem, czy była 
nad tym jakaś, nie tylko pogłębiona, ale jakakolwiek 
refleksja. Bo co leży u podstaw wykreowania tejże 
ustawy? Ani z ust, niestety – mówię to z dużą troską 
o materię – senatora sprawozdawcy, ani tym bardziej 
z ust pana ministra nie padł ani jeden merytoryczny 
argument, który potwierdzałby potrzebę wprowadze-
nia tej regulacji. Mówią państwo, mówi pan minister, 
że chce przekazać 90 milionów zł dla kół gospodyń 
wiejskich. My jesteśmy za tym, żeby pan minister 
przekazał nawet 100 milionów zł na funkcjonowanie 
kół gospodyń wiejskich, ale proszę nie opowiadać, 
proszę państwa, że żeby przekazać kołom gospodyń 
wiejskich dodatkowe 90 milionów zł, potrzebne są 
nowe regulacje. 

Dzisiaj, o czym mówiłem w dyskusji, koła gospo-
dyń wiejskich korzystają z bardzo trudnych do otrzy-
mania środków finansowych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mało tego, koła go-
spodyń wiejskich korzystały z pieniędzy europej-
skich jeszcze w czasach przedakcesyjnych, ze środ-
ków przedakcesyjnych. Po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej koła gospodyń wiejskich korzystały 
ze środków z Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-
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(senator W. Sługocki) tego wiele wątpliwości. Nasze Biuro Legislacyjne 
zgłosiło mnóstwo poprawek. Ja osobiście, skonsul-
towawszy to z panem ministrem, żeby jeszcze do-
precyzować, zgłaszam aż 30 poprawek do tej ustawy. 
30 poprawek.

Nie chcę ich omawiać, bo to będzie trwało dość 
długo. Ale jest taki jeden… No, bo tu, na tym eta-
pie, jest dyskusja, czy ta poprawka, która stanowi, 
że ma być jedno koło… czy ma być więcej kół… 
To jest dyskusyjne. Nie ukrywam, że tu z senatora-
mi dyskutowałem i, jak mówię, może trzeba by było 
rzeczywiście poprzeć taki wniosek, który wskazuje, 
że… Może nie zawężać tego tylko do jednego koła, 
może dać taką szansę, która… Chyba kolega senator 
będzie tu zgłaszał taką poprawkę…

(Senator Andrzej Kamiński: Już wpłynęła.)
…w której będzie mowa o tym, że ponieważ ist-

niejące koła już są, to zostawmy te istniejące, a niech 
będzie tylko zapis dla tych nowych, które powstają. 
Może taka poprawka przejdzie, nie wiem. Ale propo-
nujemy taką poprawkę, żeby ona była. Może dajmy 
tę szansę, nie wykreślajmy tych, które istnieją, bo to 
odbierałoby by im możliwość… Dajmy szansę tym, 
które już są. A skoro pan premier powiedział, że jest 
za tym, żeby dać na pierwszy rozruch dla takich no-
wych kół, no to dajmy szansę. Ja jestem takiego zda-
nia, mogę tak powiedzieć, że też chętnie bym tutaj 
widział taką poprawkę jak ta, którą tu kolega senator, 
jak powiedział, już złożył.

Szanowni Państwo, cel i środki… Tutaj niektórzy 
zarzucają, że te środki są złego doboru. No, trudno 
powiedzieć. Ja powiem tak: agencja restrukturyzacji 
wiele pieniędzy… określała wiele zasad, trudnych, 
często się kłócimy jako rolnicy, że one są za trudne, 
że one uniemożliwiają dostęp itd. No, ale często jest 
tak, że po to się określa daną ilość środków, żeby 
nie dać wszystkim, bo nie starczy tych pieniędzy. 
I w związku z tym jeżeli byśmy potworzyli po 5 
kół na wsi – a na dużych wsiach można by tak zro-
bić – to każde by dostało po 3 tysiące zł i byłoby 
15 tysięcy zł zamiast 3 tysięcy zł. Budżet by pewnie 
nie wytrzymał. Tak więc rozumiem pewien sens, 
rozumiem, że jest jakieś założenie, żeby ograniczyć 
liczbę nadużyć.

Również wskazuję tu w poprawce taki mecha-
nizm: a co się stanie, jeżeli koło zostanie wykreślo-
ne? Ano właśnie, tego tu nie ma w tej ustawie starej, 
sejmowej. Tak więc tu chcemy też dookreślić… No, 
trzeba pewne zasady stworzyć, a nie robić to na zasa-
dzie, że wykreślić… I co dalej? Kto będzie za to dalej 
odpowiadał? Tak więc składamy też poprawki, które 
określają, jak należy postąpić w przypadku wykre-
ślenia tej organizacji. Bo nie może tak być, że znowu 
ktoś zrobi nadużycie i powie tak: zarejestrowałem, 
wziąłem pieniądze, a teraz nic mnie nie obchodzi, 
wykreślcie mnie – a co mnie to dalej obchodzi?

nej działalności kół gospodyń wiejskich, to ja pytam, 
Panie Ministrze, czemu uszczęśliwiacie szczęśliwych. 
Może trzeba zatroszczyć się o tych, którzy faktycznie 
potrzebują pomocy.

Odwołuję się też, Panie Ministrze, do zasady sub-
sydiarności, ważnej z punktu widzenia obecności 
Polski w Unii Europejskiej, ale także roli państwa 
wobec organizacji społecznych, stowarzyszeń, fun-
dacji. W tym wymiarze nie ma takiej potrzeby, jak 
pan słyszy.

Dlatego też, proszę państwa, apeluję o to, aby-
śmy wszyscy zgodnie odrzucili omawianą tu ustawę. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.

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

Szanowni Państwo! Goście!
Chciałbym oczywiście wyrazić uznanie dla kół 

gospodyń wiejskich, jak prawie wszyscy tutaj. Bo 
przecież, jakkolwiek by było, te koła gospodyń są, 
były i będą. Będą. I czy my utworzymy wiele ustaw, 
czy ich nie utworzymy, to te koła będą istnieć. Bo 
koła gospodyń mają tradycję. Ich 150 lat temu nawet 
nikt nie tworzył, one same się tworzyły i one będą się 
tworzyć. W związku z tym pytanie jest takie: czy aż 
tyle złego my tutaj zrobiliśmy tą ustawą? No, dyskusja 
już wynikła, jedni mówią tak, drudzy mówią tak.

Ja słuchałem pana premiera, który mówił… Jego 
pierwsze słowa, które padały, były takie: chcę pomóc 
kołom gospodyń wiejskich, chcę tym, które jeszcze 
nie istnieją, a chcą gdzieś tam funkcjonować, na 
pierwszy rozruch przyznać 3 tysiące zł, na rozru-
szanie, żeby one mogły zacząć działać. To były słowa 
pana premiera. Przyjmujemy to jako bardzo dobrą 
wieść, że jest pomoc, wsparcie. I myślę, że intencją 
premiera było właśnie to, aby pomóc tym kołom go-
spodyń tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Bo jest wiele 
takich miejsc, gdzie nie ma kół gospodyń wiejskich.

I przyjąłem za zasadę, że ta ustawa idzie w ta-
kim kierunku, że będzie pozwalała wspierać koła 
gospodyń w zakresie rozpoczęcia działalności. Tak 
samo często tworzymy prawo gospodarcze, stosujemy 
jakieś ulgi czy nawet zmniejszony ZUS, czy wiele 
innych rozwiązań, żeby przedsiębiorcy mogli lepiej 
funkcjonować. Ja tak to przyjąłem, że tak jest.

Teraz kwestia ustawy, nad którą dyskutujemy, któ-
rą Sejm przyjął. No, powiem szczerze, że mam co do 
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(senator J. Chróścikowski) Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

z prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Tak jak pan marszałek wspomniał, projektowana 
ustawa ma na celu dostosowanie prawa do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 2017 r., w którym TK 
stwierdził niezgodność art. 204 §1 i 2 w związku 
z art. 22 §1 ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
z konstytucją, z 3 artykułami konstytucji, art. 45 
ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 31 ust. 3.

Mając na uwadze stanowisko trybunału, a także 
sformułowane w uzasadnieniu wyroku sugestie co do 
kształtu rozwiązań prawnych, które powinny zostać 
wprowadzone przez ustawodawcę w celu właściwego 
wypełnienia standardów konstytucyjnych, proponuje 
się, by w art. 204 kodeksu karnego wykonawczego 
dodać §2a, statuujący pozostawienie sprawcy prawa 
udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego 
stosowania tzw. internacji psychiatrycznej. W kolej-
nym przepisie, projektowanym §2a, znalazło się za-
strzeżenie wskazujące, że sprawca nie bierze udziału 
w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, iż 
byłoby to niewskazane, chyba że oczywiście mimo 
wszystko sąd uzna, że udział sprawcy w posiedzeniu 
jest konieczny dla wydania prawidłowego rozstrzy-
gnięcia. Jednocześnie po to, aby wyeliminować ry-
zyko stosowania obstrukcji, zaproponowano zakre-
ślenie sprawcy terminu 7-dniowego od doręczenia 
zawiadomienia o posiedzeniu sądu, przed upływem 
którego powinien zgłosić wniosek o doprowadzenie 
go na posiedzenie. Jednak mimo spóźnionego wnio-
sku doprowadzenie sprawcy na posiedzenie wciąż 
będzie możliwe, jeśli nie będzie konieczności odra-
czania tego posiedzenia. Sprawca będzie pouczany 
o możliwości złożenia wniosku o doprowadzenie go 
na rozprawę. Sprawca może także złożyć wniosek 
o doprowadzenie go na posiedzenie na ręce kierow-
nika zakładu psychiatrycznego, a ten będzie obowią-
zany przekazać go niezwłocznie do właściwego sądu. 
Sąd będzie miał także możliwość poczynienia usta-
leń w zakresie zdolności sprawcy do wzięcia udziału 
w posiedzeniu w sprawie dalszego stosowania środ-
ka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie 
psychiatrycznym dopiero wtedy, gdy biegli, którzy 
sporządzali opinię określoną w art. 203 §1 k.k.w., 
zamieszczą w niej informację na temat tego, czy stan 
zdrowia sprawcy nie stanowi przeszkody w przepro-
wadzeniu czynności z jego udziałem. Dlatego też 
zasadne jest zobowiązanie biegłych do uwzględnienia 
opisywanego aspektu w opinii przesyłanej sądowi 

A więc jest też tutaj taka uwaga… No, Senat stara 
się, my staramy się tutaj poprawić to prawo, które 
Sejm nam przedstawił w ustawie. I stąd może wzięło 
się aż 30 poprawek, które zgłaszam. Wcześniej zgło-
siłem jeszcze 7 poprawek na posiedzeniu komisji, 
więc razem będzie ich 37. Wiem, że koledzy też je 
zgłaszają. Będziemy mieli o czym dyskutować w ko-
misji, będziemy jeszcze mówić o tym, które poprawki 
przyjąć. A jeżeli Wysoka Izba przyjmie te popraw-
ki… Zachęcam, żeby przynajmniej te poprawki, które 
zgłaszam, zostały przyjęte.

I myślę, że szanowne koła gospodyń… No na-
prawdę – gorące słowa uznania. Żyję na wsi, mam 
u siebie na wsi koła gospodyń, mam w sąsiedniej wsi 
koła gospodyń. Zawsze miło się z nimi współpracuje. 
Naprawdę, wielkie słowa uznania, podziękowania 
dla tych, którzy chcieli, chcą i będą chcieli pracować 
na rzecz naszych społeczności lokalnych. Dziękuję.

(Senator Marek Borowski: Nie ruszać tego, co 
dobre.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie: Jan 
Filip Libicki, Marian Poślednik, Andrzej Kamiński 
i Jerzy Chróścikowski.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: 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 osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty 
jest w druku nr 735, a sprawozdanie komisji w druku 
nr 735 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Rafała Ambrozika, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) przeprowadzanymi w szpitalach psychiatrycznych. 
Dotyczy to również opinii biegłych, bo opinie bie-
głych sądowych często ulegają zmianie albo są po-
wielane, powielane na zasadzie: kopiuj-wklej. O tym 
wiemy m.in. z materiałów telewizyjnych, które się 
pojawiają. Te opinie są powielane, a to często prowa-
dzi do tego, że jest bardzo słaby nadzór nad osobami, 
które tam się znajdują.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie dalej jak 

w zeszłym tygodniu miałem bardzo dobre spotka-
nie z wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej 
w przedmiocie reformy dotyczącej biegłych i nad 
reformą w tym zakresie pracujemy. Są to prace ana-
lityczne, koncepcyjne prowadzone w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Nie znam terminu zakończenia tych 
prac, ale one trwają. Będziemy się konsultować ze 
środowiskiem lekarskim, ze środowiskiem biegłych. 
I te wszystkie kwestie, o których pani senator raczyła 
wspomnieć, na pewno będą brane pod uwagę. A czy 
resort zdrowia nad czymś pracuje? Nie jest mi to wia-
dome. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę, jeszcze raz pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Jeszcze chodzi o koszty przewozu tych osób do 
sądu, tam, gdzie mają być. Chciałabym mniej więcej 
określić, czy to są bardzo duże koszty, czy też one… 
Chodzi mi o koszty finansowe, no bo tutaj o tym mó-
wimy. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił chyba 
uwagę na koszty przewozu tych osób z miejsca pobytu 
do sądu. I czy będzie odpowiednie zabezpieczenie dla 
tych osób, które mają być przewożone?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo…)

Czy resort wyliczał mniej więcej, jakie to są koszty?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę, Panie Ministrze.

cyklicznie w ramach wykonywania przez kierownika 
zakładu psychiatrycznego dyspozycji z art. 203 §1 
k.k.w.

I wreszcie w art. 1 pkt 1 proponuje się nadanie 
nowego brzmienia §2 w art. 199a k.k.w. Przepis ten 
wskazuje właściwość miejscową sądu we wszystkich 
sprawach związanych z wykonaniem środków za-
bezpieczających, z wyjątkiem elektronicznej kontro-
li miejsca pobytu, której to dotyczy postanowienie 
art. 43e §3 k.k.w.

Połączone komisje na wspólnych posiedzeniach 
w dniach 5 czerwca i 19 września rozpatrzyły 
w pierwszym czytaniu projekt ustawy, wprowadziły 
poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jedno-
litego, załączonego i przedstawionego przeze mnie 
projektu ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania senatora Rafała 
Ambrozika.

Czy są pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy? Jest z nami 
pan minister Marcin Warchoł.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję.
(Senator Grażyna Sztark: Ja mam pytanie.)
Panie Ministrze, w takim razie zapraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Pani senator Sztark. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mnie chodzi o taką rzecz. Niejako 

trudno oddzielić te 2 sprawy, tej konkretnej ustawy… 
Ona oczywiście bezpośrednio nie dotyczy tego, co się 
dzieje obecnie, tego, o czym słyszymy, tego, co się 
dzieje w zakładach czy szpitalach psychiatrycznych. 
Ja mam pytanie m.in. o to, czy rząd planuje zmianę 
ustawy, zaostrzenie ustawy, czy też prace nad zmia-
nami dotyczącymi opieki i nadzoru nad badaniami 
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Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych na swoim posiedzeniu rozpa-
trzyły projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, tj. druk 
nr 862. Proponują one przyjęcie… Komisje przyję-
ły poprawki w trakcie tego posiedzenia i proponują 
Wysokiej Izbie przyjęcie przedłożonego projektu.

Kilka słów o tym projekcie.
Projekt jest wynikiem wielokrotnych apeli ze 

strony przede wszystkim rzecznika finansowego, 
który zwracał się do różnych organów, w tym tak-
że do Senatu, o podjęcie działań, które miałyby za 
zadanie uregulowanie rynku tzw. kancelarii odszko-
dowawczych, rynku, który bardzo dynamicznie się 
rozwija i rzeczywiście dysponuje wielusetmiliono-
wymi obrotami. Rzecznik finansowy już w 2010 r. 
zorganizował konferencję na ten temat. Owocem jego 
prac było przygotowanie projektu ustawy szeroko, 
kompleksowo regulującej wymogi dla kancelarii od-
szkodowawczych, a także tworzącej faktycznie nowy 
zawód doradcy odszkodowawczego, łącznie z ustano-
wieniem dlań własnej izby itd. itd., nadzoru nad tym 
rynkiem. Ten projekt jako projekt, który tworzył od-
rębny zawód, nie uzyskał poparcia, więc postanowi-
liśmy, jako Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 
podjąć się zadania uregulowania tych kwestii, które 
wymagają pilnej interwencji i które służą ochronie 
osób poszkodowanych mających rozliczne problemy 
w kontaktach z kancelariami odszkodowawczymi. Te 
problemy zresztą sygnalizowały w licznej korespon-
dencji do komisji także osoby poszkodowane w wy-
niku działalności kancelarii odszkodowawczych. 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych bar-
dzo rozważnie pracowała nad projektem regulacji. 
19 kwietnia tego roku zorganizowaliśmy posiedzenie 
seminaryjne, w którym wzięli udział przedstawiciele 
kancelarii odszkodowawczych. Bardzo licznie przy-
byli przedstawiciele wszystkich izb zrzeszających za-
wody prawnicze, czyli adwokatury, radców prawnych, 
notariuszy też, przedstawiciele zainteresowanych 
ministerstw, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, rzecznik finansowy, przedstawiciele 
UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego – bardzo 
długa lista. W wyniku tego seminarium uzyskaliśmy 
pełną zgodność wszystkich uczestników i wszystkich 
interesariuszy co do tego, że regulacja ma być właśnie 
fragmentaryczna, punktowa i że nie tworzymy od-
rębnego zawodu, tylko regulujemy jedynie te kwestie, 
które są istotne dla konsumentów usług kancelarii 
odszkodowawczych.

19 kwietnia było posiedzenie seminaryjne. 
5 czerwca na swoim sto trzydziestym drugim posie-
dzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jed-
nogłośnie, z udziałem prawie wszystkich senatorów, 
członków komisji, przyjęła projekt, który następnie 
został poddany pierwszemu czytaniu na wspólnym 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Można oszacować, jak czytamy w ocenie skutków 

regulacji, że wydatki związane z doprowadzeniem 
sprawcy z zakładu psychiatrycznego na posiedzenie 
sądu w skali roku wyniosą ok. 540 tysięcy zł. Jednak 
te szacunki nie uwzględniają kosztów konwojowania 
skazanego przez policję, na które składają się m.in. 
koszty dodatkowych obciążeń pracą policji czy też 
koszty paliwa. Można również tutaj snuć tego rodzaju 
przypuszczenia, że w porównaniu z kosztami trans-
portu sanitarnego koszty konwojowania przez policję 
będą nieznaczne. Chciałbym też wyraźnie zastrzec, 
iż to sąd jest miejscem właściwym do rozpoznawania 
tego typu kwestii, a nie, jak to padło w trakcie debaty, 
zakład karny… ośrodek…

(Senator Grażyna Sztark: Zakład psychiatryczny.)
…zakład psychiatryczny, tak jest. Dziękuję.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań do pana.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonują-
cy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zawarty 
jest w druku nr 862, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 862 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana 
senatora Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) Pierwsza rzecz, fundamentalna, która jest bardzo 
istotna w konstrukcji całej tej projektowanej ustawy, 
to kwestia przekazywania środków odszkodowaw-
czych bezpośrednio na rachunek poszkodowanego, 
nie na rachunek kancelarii odszkodowawczej. Mamy 
tutaj nieprawidłowości polegające na zagarnięciu czę-
ści odszkodowania bądź całości odszkodowania przez 
firmy odszkodowawcze. Jest cała długa lista artyku-
łów prasowych opisujących zdarzenia, które nastą-
piły, mogę państwu przytoczyć przykład. W 2017 r. 
w Lublinie, 30 pokrzywdzonych, 200 tysięcy strat, 
przywłaszczenie wypłaconych przez ubezpieczy-
cieli odszkodowań. Duża kancelaria – to był lipiec 
2017 r. – występuje o 140 tysięcy zł… Zaraz to znajdę. 
Występuje o 140 tysięcy zł, wypłaca poszkodowane-
mu 40 tysięcy zł. Czyli zjawisko przetrzymywania, 
przejmowania, defraudacji części odszkodowania 
wypłaconego poszkodowanemu. To rozwiązanie, 
które znajduje się w projekcie ustawy, uniemożli-
wia taki przepływ gotówki. Pieniądze mają trafiać 
do osoby, która jest poszkodowana i która występuje 
o odszkodowanie. Nie możemy dopuszczać do sytu-
acji, że poszkodowany musi potem prosić kancelarię 
odszkodowawczą, żeby łaskawie zwróciła pieniądze, 
a oni płacą mu część albo płacą mu w ratach, krótko 
mówiąc, albo unikają kontaktu.

Mamy też bardzo istotne ryzyko upadłości tych 
kancelarii odszkodowawczych. Wiele razy już się 
zdarzyło, że kancelarie odszkodowawcze, które miały 
wielomilionowe odszkodowania, pobrały wielomilio-
nowe odszkodowania, ogłaszały upadłość i pieniądze 
znikały. Tak więc mamy tutaj rozwiązanie, które pre-
cyzyjnie wymaga, aby nastąpił przepływ pieniędzy 
z firmy ubezpieczeniowej: odszkodowanie trafia na 
rachunek poszkodowanego i z tego rachunku poszko-
dowany płaci za usługę kancelarii odszkodowawczej. 
Nie może być tak, że kancelaria odszkodowawcza 
przejmuje pieniądze, potrąca sobie wysoką bardzo 
prowizję, prowizję, która… Informacje o prowizjach, 
które mamy, wskazują, że wynagrodzenia pośredni-
ków odszkodowania są wysokie, sięgające nawet 1/3 
wypłacanego odszkodowania plus VAT. Takie mamy 
stawki, które na rynku obowiązują. Tak więc kance-
larie odszkodowawcze przy obecnie funkcjonującym 
przepływie gotówki są w takiej luksusowej sytuacji, 
że mają pieniądze, z których sobie potrącają swoje 
wynagrodzenie. Mają tę pewność zapłaty niezależnie 
od jakości świadczonej usługi. To jakiś szczególny 
wyjątek na rynku. Wszyscy muszą wystawiać klien-
towi fakturę i jeśli klient jest zadowolony, to opłaca 
tę fakturę. Jeśli jest niezadowolony, to trzeba iść do 
sądu i egzekwować zapłatę za wykonaną usługę. Ten 
system, który teraz funkcjonuje, wypacza tę prawidło-
wą relację i jest szkodliwy dla osób poszkodowanych. 
Właściwie działa przeciwko tej słabszej stronie kon-
traktu, przeciwko konsumentowi. Tolerowanie tego 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. Pierwsze czyta-
nie było 23 lipca. Zostało ono przerwane po to, aby 
umożliwić zainteresowanym podmiotom przygoto-
wanie poprawek, które zostały zgłoszone do projektu 
komisyjnego. Kontynuowaliśmy pierwsze czytanie 
w dniach 25–27 września. Owocem prac Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych jest projekt zawarty właśnie w druku 
nr 862 S, którym państwo senatorowie dysponujecie. 

Jakie kwestie są w tym projekcie poruszane? 
I dlaczego osoby poszkodowane potrzebują regula-
cji działalności firm odszkodowawczych? Jest kilka 
nieprawidłowości w działalności kancelarii odszkodo-
wawczych. Tutaj chciałbym mocno podkreślić, że ten 
rynek jest bardzo zróżnicowany. Są podmioty duże, 
dobrze zorganizowane, które działają profesjonalnie. 
Jest też cały rój drobnych, niedużych kancelarii od-
szkodowawczych, w których tą działalnością parają 
się ludzie niemający odpowiedniego wykształcenia, 
wykonujący to przy okazji wykonywania innego 
zawodu, np. będąc grabarzami. I oni podejmują się 
działalności w zakresie dochodzenia odszkodowań 
od firm ubezpieczeniowych. 

Tak więc rynek jest bardzo zróżnicowany, niepra-
widłowości występują, ale jednocześnie – chciałbym 
to mocno potwierdzić – bardzo potrzebny. Kancelarie 
odszkodowawcze są potrzebne i ta regulacja w żad-
nym stopniu nie zmierza do utrudniania bądź likwi-
dacji działalności kancelarii odszkodowawczych, 
co w niektórych pismach podnosili przedstawiciele 
części kancelarii odszkodowawczych. 

Ten projekt ma za zadanie wyeliminować zja-
wiska, które szkodzą osobom pokrzywdzonym, 
stanowiące zagrożenie dla rozwoju tego rynku. Po 
wyeliminowaniu zagrożeń dla rozwoju tego rynku 
będziemy mieli dobrze funkcjonujące kancelarie od-
szkodowawcze, będziemy mieli prawidłowe relacje 
tych kancelarii odszkodowawczych z ich klientami, 
z osobami poszkodowanymi, będziemy mieli prawi-
dłowe relacje także z firmami ubezpieczeniowymi 
– i dobrze, że one z takim przeciwnikiem w postaci 
kancelarii odszkodowawczych się spotykają, bo jest 
to z korzyścią dla konsumentów. Tutaj więc robimy to 
dla dobra kancelarii odszkodowawczych, dla rozwoju 
tego rynku, nie tylko, jak wspomniałem, dla dobra 
osób poszkodowanych, konsumentów.

Nieprawidłowości, które zaobserwowaliśmy 
i które zaobserwowali rzecznik finansowy, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, ja państwu wylistuję i wskażę na 
te regulacje ustawowe, które mają za zadanie wy-
eliminować takie nieprawidłowości bądź stanąć na 
przeszkodzie ich występowaniu.
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) Dalej. Utrudnianie poszkodowanym dostępu 
do leczenia i rehabilitacji. Bardzo często mamy do 
czynienia z sytuacją, w której kancelarie odszkodo-
wawcze dążą do szybkiego zawarcia ugody i wypłaty 
całego odszkodowania oraz środków, które mają być 
przeznaczone na koszty leczenia. Jest to wypłacane 
jednorazowo, w dużej kwocie, natychmiast. Takie 
ugody są podpisywane. Jest to w jakimś sensie ko-
rzystne dla firm ubezpieczeniowych, bo one szybko 
rozwiązują swoje rezerwy i natychmiast załatwiają 
problem, być może nawet wypłacają mniej, niż wy-
płaciłyby, gdyby sprawa trafiła do sądu. Kancelarie 
odszkodowawcze są zainteresowane tym, żeby dostać 
całą kwotę od razu. Dlaczego? Dlatego że od razu 
mogą sobie potrącić swoją prowizję i natychmiast 
mają pieniądze. Stąd też mamy do czynienia z sytu-
acją, w której pieniądze przyznane na pokrycie kosz-
tów leczenia są pomniejszane o wypłaconą prowizję, 
w efekcie czego poszkodowany nie ma pieniędzy na 
pełne leczenie, pozbawiany jest kwoty potrzebnej do 
skutecznego leczenia czy rehabilitacji. Ustawa zaka-
że pobierania prowizji od środków przeznaczonych 
na leczenie i rehabilitację. Opłata kwotowa możliwa 
będzie wyłącznie w sytuacji, w której pojawią się 
koszty po stronie kancelarii odszkodowawczych, np. 
koszty dotyczące eksperta, orzecznika, który pomaga 
w przygotowaniu wniosku o odszkodowanie.

O wysokich wynagrodzeniach pośredników od-
szkodowawczych już mówiłem.

Wreszcie ostatnia kwestia, kwestia profesjonali-
zmu osób trudniących się działalnością w zakresie 
doradztwa odszkodowawczego. Nie ma żadnych wy-
mogów dotyczących wykształcenia, nie ma żadnej 
kontroli nad kwalifikacjami tych osób, nad ich prze-
szłością – nie ma np. wymogu niekaralności – słowem 
nie ma żadnej tego typu regulacji dotyczącej osób, 
które zajmują się tą działalnością.

Rzecznik finansowy postulował szeroko zakro-
jone uregulowanie, bardzo podobne do tego, jakie 
jest w przypadku innych zawodów prawniczych. 
Myśmy się nie zdecydowali na takie rozwiązanie. 
Uważamy, że ten problem może rozwiązać wprowa-
dzenie wymogu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej takiej kancelarii odszkodowawczej. A więc 
warunkiem prowadzenia tej działalności, warunkiem 
skutecznego zawarcia umowy o taką pomoc, o do-
radztwo odszkodowawcze, będzie posiadanie takiego 
ubezpieczenia. I będzie także obowiązek okazania 
takiej polisy i dołączenia jej kopii do umowy. No 
więc mamy tutaj jakiś nadzór. Żeby uzyskać takie 
ubezpieczenie, trzeba będzie przejść analizę ryzyka, 
którą przeprowadza zakład ubezpieczeniowy, a zatem 
ktoś, kto był np. karany wielokrotnie, nie dostanie 
takiego ubezpieczenia. Myślę, że zakład ubezpiecze-
niowy odmówi takiej osobie polisy, a tym samym nie 
będzie ona mogła skutecznie zawierać umów i repre-

jest niewłaściwe, stąd nasza interwencja w projekto-
wanej ustawie: obowiązek wypłaty odszkodowania 
dla poszkodowanego i to ten poszkodowany potem 
płaci za usługę kancelarii odszkodowawczej, jeśli ta 
kancelaria odszkodowawcza dobrze wykonała swoją 
pracę, jeśli należy jej się ta kwota. Pozwoli to na ure-
gulowanie z korzyścią dla konsumentów wysokości 
prowizji czy wysokości wynagrodzeń kancelarii od-
szkodowawczych. One będą bardziej zbliżać się do 
wynagrodzeń, które za swoje usługi pobierają adwo-
kaci czy radcowie prawni, bo przecież także do nich 
można pójść z prośbą o reprezentację. Nie trzeba iść 
do kancelarii odszkodowawczej, można korzystać 
z usług podmiotów profesjonalnych, w przypadku 
których stawki są uregulowane, znacząco niższe 
w stosunku do tego, co pobierają kancelarie odszko-
dowawcze. To jest kwestia przekazywania środków 
bezpośrednio poszkodowanym.

Kwestia akwizycji i reklamy. Tutaj reguluje-
my kwestię pozyskiwania klientów. Zakazujemy 
reklamy, akwizycji na cmentarzach, w szpitalach, 
w pogotowiach, w sądach, w miejscach publicznych, 
gdzie ludzie w stanie wzburzenia, często szoku po-
wypadkowego podpisują dokumenty podsuwane im 
przez agresywnych akwizytorów wyszkolonych do 
takiej akwizycji. Ludzie pod presją podpisują do-
kumenty, umowy, z których potem trudno jest im 
się wycofać. Chcemy, aby decyzja o zaangażowaniu 
kancelarii odszkodowawczych była podejmowana 
z odpowiednim namysłem. Po tym, jak człowiek 
ochłonie po wydarzeniu, zdecyduje, czy ma korzy-
stać z kancelarii odszkodowawczej, czy ma pójść 
do adwokata, do radcy prawnego, czy też może sam 
wypełni wniosek o odszkodowanie do firmy ubez-
pieczeniowej. Są to możliwości, z których będzie 
mógł skorzystać. Niemniej jednak chcemy, aby de-
cyzja, która skutkuje przecież dużymi kosztami, 
była podejmowana w okolicznościach, w których 
jest szansa na swobodny namysł. Tak więc będzie 
tu zakaz akwizycji na cmentarzach i w szpitalach 
bezpośrednio po zdarzeniu.

Kancelarie odszkodowawcze, jak zaobserwowa-
liśmy i jak mówiono nam także w trakcie prac w ko-
misji, wynagradzają za akwizycję. Jest cały rynek 
osób, które otrzymują wynagrodzenie za działania 
często niezgodne z prawem. Są sytuacje, w których po 
wypadku zjawia się policjant i natychmiast zjawia się 
przedstawiciel, akwizytor kancelarii odszkodowaw-
czej. Są takie wydarzenia, że przyjeżdża pogotowie 
i natychmiast zjawia się przedstawiciel kancelarii od-
szkodowawczej. Mamy tutaj do czynienia z przepły-
wem danych osobowych, który jest przecież zakazany. 
Tolerowanie takiego sposobu akwizycji jest właściwie 
tolerowaniem działalności przestępczej.
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) Dostałam też pytania od drugiej strony, od kilku 
kancelarii, które mają zupełnie inny punkt widze-
nia. One twierdzą, że w projekcie ustawy jest tyle 
obostrzeń, tyle zastrzeżeń i tyle niuansów, że w za-
sadzie, czytając te zapisy, można podjąć decyzję 
o zamknięciu kancelarii, bo grozi im krach.

Jak to dokładnie wygląda? Pan bardzo szczegó-
łowo opowiadał, o czym ta planowana ustawa mówi. 
Chodzi mi o to, żeby powiedział pan o kwintesen-
cji tej ustawy w przypadku jednej i drugiej strony. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Senator, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, 

o obawę, że nie reguluje się tutaj kwestii wysokiego 
wynagrodzenia, to art. 4 ustawy mówi tak: umowa 
regulująca wynagrodzenie doradcy może określać 
wynagrodzenie w stosunku do kwoty uzyskanej na 
rzecz klienta, nie więcej niż 20% tej kwoty. Nie więcej 
niż. Jeżeli umowa określa wysokość wynagrodzenia 
w stosunku do kwoty uzyskanej na rzecz klienta na 
więcej niż 20%, klient nie jest zobowiązany do za-
płaty.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jeszcze raz. 
Rozumiem, że to jest…)

Wprowadzamy pułap. Jeżeli wpiszą sobie 40% czy 
35%, więcej niż 20%, to klient nie jest zobowiązany 
do zapłaty. Mówi o tym jasno art. 4.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale nie jest 
zobowiązany, czy płaci 20%?)

Płaci maksymalnie 20%.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Maksimum. 

To jest zawarte w tej ustawie.)
Tak, art. 4 o tym mówi.
Jeżeli chodzi o obawy dotyczące nadmiernego ure-

gulowania, to jakbyście państwo przeczytali projekt, 
który przygotował rzecznik finansowy, to wiedzieli-
byście, że była tam bardzo szczegółowa regulacja, 
był nadzór nad tym wszystkim, był zawód doradcy 
odszkodowawczego i były bardzo szczegółowe re-
gulacje.

Myśmy nie zdecydowali się regulować tego tak 
szczegółowo, nie tworzymy zawodu, nie regulu-
jemy działalności profesjonalnej. Chronimy wy-
łącznie interesy klientów. Ta ustawa chroni inte-
resy klientów kancelarii odszkodowawczych. Ona 
ma zapobiegać utracie środków, które wypłacają 
towarzystwa ubezpieczeniowe, defraudacji tych 
środków przez kancelarie odszkodowawcze, pobie-
raniu nadmiernych wynagrodzeń przez kancelarie 

zentować poszkodowanych. To ubezpieczenie wymusi 
pewne standardy.

Wreszcie fakt posiadania tego ubezpieczenia, 
które jest przecież obowiązkowe dla adwokatów, dla 
radców prawnych, pozwoli osobom, które zostaną 
pokrzywdzone przez działania kancelarii odszkodo-
wawczej, przez ich działania bądź zaniechania… No, 
pozwoli to skutecznie domagać się odszkodowania za 
czyny popełnione przez kancelarię odszkodowawczą. 
Będzie z czego je wypłacić. Podobnie jak w innych 
zawodach prawniczych, jak w przypadku adwokatów 
i radców, ci doradcy odszkodowawczy będą musieli 
posiadać ubezpieczenie, obowiązkowe ubezpiecze-
nie od odpowiedzialności cywilnej w razie błędnego 
wykonania usługi.

I to jest taka właśnie regulacja. Można powie-
dzieć, że 5 zidentyfikowanych problemów jest opi-
sanych w tej projektowanej ustawie. Staramy się 
tymi narzędziami, tymi zapisami ustawowymi, 
przeciwstawić się tym nieprawidłowościom wy-
stępującym w działalności niektórych kancelarii 
odszkodowawczych, tak aby ten rynek był lepiej 
zorganizowany i lepiej służył konsumentom. Tyle 
mojego sprawozdania. Bardzo proszę Wysoką Izbę 
o poparcie tego projektu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania pana senatora 
Grzegorza Biereckiego.

Zgłasza się pani senator Barbara Borys-
Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Co prawda to nie jest branża, którą się zajmuję, 

ale ponieważ dostałam kilka sygnałów od osób, które 
obawiają się, że ta ustawa nie rozwiąże problemu 
wysokości kwoty pobieranej przez te kancelarie… 
W przypadku tego typu odwołań i przyznania okre-
ślonej sumy wysokość procentu jest uzależniona od 
wysokości odszkodowania, jakie dostają. Te osoby 
piszą, że im wyższe odszkodowanie dostają, tym 
większy jest procent, którego żądają od nich kance-
larie. Czy prawdą jest to, że ustawa w jakiś sposób to 
ureguluje? Czy jest tu luka? Ludzie się tego obawiają. 
To są pytania jednej strony.
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(senator G. Bierecki) Senator Grażyna Sztark:

Ja chyba będę kontynuowała wypowiedź pani se-
nator Borys-Damięckiej i oczywiście odpowiem. Była 
pełna reprezentacja, łącznie z przedstawicielami sa-
morządów prawniczych. I właśnie do tego zmierzam. 
Moje pytanie brzmi… O ile pan sobie przypomina, 
było bardzo dużo zastrzeżeń, m.in. dotyczących tego, 
że ta planowana ustawa jest po prostu przeregulowa-
na, dokręcona tak, że… A ona jest naprawdę niezbęd-
na po tych doświadczeniach, o których pan mówił. 
W związku z tym mam pytanie: czy po wprowa-
dzeniu poprawek – bo podczas pierwszego czytania 
zostały one wprowadzone, m.in. pan senator…

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest.)
…wprowadzał poprawki – samorządy prawnicze 

zmieniły zdanie i jakby zaakceptowały nową for-
mułę tej ustawy, czy też nadal miały zastrzeżenia, 
o których była mowa podczas pierwszego czytania? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o stanowiska, to nie wpłynęły, może 

inaczej, nie widziałem nowych stanowisk, a całość 
dokumentacji jest na stronie internetowej komisji. 
Nie widziałem nowych stanowisk ze strony adwoka-
tów, radców, które mogłyby wpłynąć po zakończeniu 
pierwszego czytania.

W tej drugiej części, bo – jak państwo pamiętacie 
– głosowanie było zrobione niejako dwutaktem… 
W pierwszym głosowaniu był remis, towarzyszyły 
temu bardzo zdecydowane wypowiedzi części se-
natorów, którzy są adwokatami, a na tym drugim 
posiedzeniu, kiedy to, jak myślę, po prostu otrzyma-
li więcej informacji, bo też część senatorów wypo-
wiadających się przed pierwszym głosowaniem nie 
uczestniczyła w lipcowym posiedzeniu i nie miała 
tych informacji…

(Senator Grażyna Sztark: A potem zmienili zda-
nie.)

Po uzyskaniu tych informacji, przypomnę, 17 se-
natorów z obu komisji poparło ten projekt. Nie pa-
miętam, czy ktoś był przeciw, chyba tylko niektórzy 
senatorowie wstrzymali się od głosu.

No, będzie to regulacja szczątkowa. Na taką się 
zgodziliśmy, zgodziliśmy się, że uregulujemy tylko 
te najważniejsze kwestie, chronimy interesy kon-
sumentów. To nam pozwala podjąć działania, które 
w jakimś zakresie ograniczają swobodę działalności 

odszkodowawcze, czyli patologii, którą zaobser-
wowaliśmy. Nie jest to nadmierna regulacja. Tak 
naprawdę w tych kilku artykułach mówimy o tym, 
że trzeba porządnie, rzetelnie i uczciwie prowadzić 
taką działalność i nie pobierać nadmiernego wy-
nagrodzenia.

Pobranie 20% od kwoty odszkodowania przyzna-
nego za wypadek… W przypadku odszkodowania 
w wysokości 100 tysięcy zł to jest 20 tysięcy zł. Jeżeli 
ktoś twierdzi, że to są małe pieniądze za przygoto-
wanie dokumentacji odszkodowawczej… Myślę, że 
adwokaci i radcowie prawni zajęliby w tej sprawie 
bardzo ostre stanowisko, bo oni otrzymują znacznie 
niższe środki.

Nie ma tutaj obawy, że kancelarie odszkodowaw-
cze znikną z rynku. Z przyjemnością przeczytałem 
wywiad z jednym z szefów dużej kancelarii odszko-
dowawczej, który krytykował projekt ustawy, ale 
powiedział też, że oni są właściwie przygotowani do 
wypełniania tych regulacji.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy mogę 
jeszcze o coś dopytać?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Senator jeszcze chce dopytać.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Czy były prowadzone konsultacje? Czy w konsul-

tacjach brali udział przedstawiciele kancelarii? Były 
takie konsultacje?

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak. Na każdym eta-
pie.)

Pytam, bo ja w ramach jednej ze skarg dostałam 
informację, że oni nie byli zapraszani na żadne kon-
sultacje.

Senator Grzegorz Bierecki:

Oczywiście byli obecni przedstawiciele 2 izb zrze-
szających kancelarie odszkodowawcze, w trakcie prac 
komisji byli dopuszczani do głosu, wypowiadali się 
bardzo obficie, byli także przedstawiciele poszcze-
gólnych kancelarii odszkodowawczych, uczestniczy-
li w posiedzeniu, a wszystkie dokumenty związane 
z pracą naszych komisji były dostępne w internecie 
i prace były obserwowane. Myślę, że ten zarzut nie 
ma podstaw.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pani senator Grażyna Sztark.
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(senator G. Bierecki) rodziny. Powiedzmy sobie szczerze: jest to działal-
ność ustatkowana, mówiąc językiem Bydgoszczy, 
mojego miasta.

No i wreszcie trzecie zagadnienie, może najważ-
niejsze. Jeśli chodzi o radców prawnych i adwokatów, 
to obowiązują stawki. A te stawki, które są tutaj za-
proponowane, stoją w sprzeczności z tymi, które na 
dzisiaj są regulowane przez prawo. Stąd sugestia, żeby 
jednak wyłączyć z tego zawód, profesję adwokacką 
i radcowską.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo. Ta kwestia była podnoszona, bar-
dzo szeroko dyskutowana na posiedzeniach komisji. 
W tej sprawie wypowiadał się także obecny tutaj pan 
minister, Ministerstwo Sprawiedliwości zajmowało 
stanowisko wobec tego projektu, ono jest dostępne 
na stronach komisji. Nie ma tej sprzeczności, ogra-
niczenia wynikające z innych ustaw, z ustaw regulu-
jących szczegółowo działalność adwokata czy radcy 
prawnego w pełni się stosuje. Te zapisy ustawowe 
nie stoją w sprzeczności z regulacjami, które dotyczą 
tych zawodów, jak to pan ładnie ujął, ustatkowanych. 
To bardzo ładne słowo, kupiłem je. Bardzo dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Myszka Miki…)
Myszka Miki to bardzo przyjazne stworzonko.
(Senator Jan Rulewski: Tak. Wielki biznes.)
To bardzo przyjemne stworzonko, tak że nie na-

leży tego traktować negatywnie, Panie Senatorze. 
Bardziej chodzi o pewien styl. Myszka Miki jest po-
zytywnym określeniem, tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Więcej pytań nie ma.
(Głos z sali: Jest.)
(Senator Zbigniew Cichoń: Ja do głosu…)
A, pan senator do głosu się…
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeśli państwo pozwo-

lą, to ja już nie będę się zapisywał do głosu. Mam 
jeszcze poprawki, które chciałbym zgłosić. One wy-
nikają właśnie z opinii i wniosków, które wpłynęły 
po zakończeniu pierwszego czytania…)

To zapiszemy pana senatora do głosu…
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję w takim 

razie.)
…bo tu pan występuje jakby z innej pozycji.
(Senator Grzegorz Bierecki: W taki razie dziękuję. 

To proszę o dopisanie…)

gospodarczej tych kancelarii. Tak? Ale my robimy 
to dla ochrony innego dobra, przecież ważniejszego, 
dobra konsumentów, tej strony słabszej w umowie, 
w relacji z kancelarią odszkodowawczą. Tak więc 
myślę, że ostateczny wynik głosowania też pokazuje, 
jak ewoluowało stanowisko podmiotów profesjonalnie 
zajmujących się doradztwem prawnym w stosunku 
do tej ustawy.

Oczywiście, jeśli projekt ustawy zostanie przy-
jęty przez Wysoki Senat – o co bardzo proszę – to 
będzie jeszcze podlegał pracom w Sejmie, a później 
do nas wróci. Tak więc jest to długa droga. Jeśli oka-
że się, że są istotne powody do zmian tej ustawy, 
to będziemy takie decyzje podejmować. Sam będę 
wspierał takie zmiany, jeśli okaże się, że czegoś nie 
zauważyliśmy. Ale wydaje mi się, że pracowaliśmy 
bardzo rozważnie, starannie. Dużo czasu, wiele czasu 
poświęciliśmy na prace nad tą projektowaną ustawą, 
więc mam przekonanie, że ta regulacja, jakkolwiek 
ograniczona, jest pełna, zatem te ograniczenia, które 
wprowadziliśmy, są dobrze skalibrowane i powinny 
dobrze działać. A fundamentem tej regulacji jest za-
sada wypłaty odszkodowania pokrzywdzonemu, nie 
zaś kancelarii, która potem może się źle zachowywać, 
jeśli chodzi o te pieniądze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący, może pan uznać te moje 

pytania za pytania pod hasłem „Myszka Miki”, dla-
tego że nie pracuję we wspomnianej komisji i nie jest 
to moja dziedzina. Niemniej jednak wątpliwości są, 
zgłaszane nie tylko przeze mnie, ale i przez prawni-
ków. Trzy pytania.

Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, adwo-
kaci i radcowie prawni uważają, że dopisanie ich do 
tego projektu ustawy – wcześniej ich tam nie było 
– budzi przynajmniej trzy wątpliwości. Pierwsza to 
taka, że dla nich to jest sprzeczne z kodeksem ety-
ki adwokata, w związku z którym muszą ślubować, 
przez to, że ceny, opłaty, które ewentualnie by za to 
pobierali, nie są… Zgodnie z zasadami etyki one nie 
mogą wynikać, powiedzmy, z układu handlowego. 
Adwokat jest zobowiązany, bo to jest służba, stosować 
proporcjonalne do wysiłku, a nie do tego, ile można 
wyciągnąć – co stosują czy co mogą stosować, choć 
nie chcę tu oskarżać, firmy odszkodowawcze…

Drugie zagadnienie. Adwokat nie działa w prze-
strzeni fizycznej, np. przy łóżku chorego. Nie może 
wtedy podejmować czynności wobec zdesperowanej 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pytania trzecie i pierwsze, po-

wiem, że nie ma niezgodności między ustawą… 
projektem ustawy a zarówno stawkami adwokacki-
mi, jak i kwestiami etyki adwokackiej. Jeśli chodzi 
o kodeks etyki adwokackiej, §50, o ile pamiętam, 
tego kodeksu… Dokładnie to jest… Już, wskazu-
jemy… On mówi, że jest tylko zakaz tzw. success 
fee jako wyłącznej podstawy wynagrodzenia, ale 
może być to dodatkowy składnik tego wynagro-
dzenia. Chciałbym tutaj zacytować ten przepis §50 
ust. 3. Brzmi on następująco: „Niedopuszczalne jest 
zawieranie przez adwokata umowy z klientem, któ-
ra przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium 
za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od 
ostatecznego wyniku sprawy”. Chodzi o sytuację, 
gdy ta wypłata byłaby uzależniona wyłącznie od 
ostatecznego wyniku sprawy. Tymczasem nie jest 
w żaden sposób zabronione ustalanie tego typu ho-
norarium jako dodatkowego składnika tego wyna-
grodzenia. Ten przepis dalej mówi, że adwokat może 
zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honora-
rium za pozytywny wynik sprawy. Tak że w żaden 
sposób ten projekt nie uchybia czy to postanowie-
niom kodeksu etyki adwokackiej, czy to stawkom 
adwokackim. Jest tutaj wskazanie nie więcej niż 
20% kwoty, które zresztą już występuje. W ustawie 
o pozwach zbiorowych jest przewidziane dokładnie 
tego typu rozwiązanie: 20% kwoty jest tam również 
zastrzeżone. Tak że to nie jest żadne novum w pol-
skim ustawodawstwie.

Można powiedzieć, że ta ustawa uporządkuje 
dotychczasowe zasady, ma znaczenie porządkujące 
i będzie służyć, tak jak tu pan senator mówił, wła-
śnie klientom, konsumentom, osobom, które zostały 
poszkodowane, a następnie wskutek niedozwolonej 
akwizycji – od dziś niedozwolonej, jeśli oczywiście 
ustawa wejdzie w życie – powiedziałbym, nagannej 
moralnie… Bo nagabywanie na cmentarzach czy 
w szpitalach, czy w innego rodzaju miejscach, które 
wiążą się z traumą osoby poszkodowanej, następnego 
dnia po zdarzeniu, niestety, budzi takie negatywne 
skojarzenia, odczucia. Ta osoba powinna być pozo-
stawiona w tej chwili samej sobie, żeby rozważnie 
podjęła decyzję o tym, do kogo skierować swoje kroki 
w celu uzyskania pomocy prawnej, a tak to w swoim 
domu jest nagabywana telefonami, które często zaha-
czają wręcz o jakieś nękanie, złośliwe niepokojenie 
bądź nękanie w rozumieniu art. 107 kodeksu wykro-
czeń. A więc ta ustawa ma charakter porządkujący. 
Wprowadza również pewne zasady – nazwijmy je 
humanitarnymi – w kierunku uregulowania tego typu 

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy? Pan minister 
Marcin Warchoł?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Nie ma takich pytań.
(Senator Jan Rulewski: Jest pytanie.)
Jest pytanie. Panie Ministrze, zapraszam.
Proszę bardzo, pan minister… pan senator 

Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, pan senator sprawozdawca bar-
dzo się starał, ale też powołał się na pana, więc po-
nawiam te 3 pytania, które, jeśli ich pan nie słyszał, 
mogę powtórzyć.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Byłbym bar-
dzo wdzięczny.)

Dobrze.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Czy nie uważa 

pan, że dopisanie tu radców i adwokatów stoi w pew-
nej kolizji z zasadami etyki prawniczej dotyczącymi 
tych 2 profesji? Bo jest tam m.in. wpisana inna zasa-
da w zakresie oceny roszczeń, niż to ma miejsce… 
niż przypisana jest… niż zasada stosowana na ogół, 
i to jest ważniejsze, przez firmy odszkodowawcze, 
w przypadku których jest pełna swoboda, bym po-
wiedział, handlowa.

Drugie pytanie. Działania izb adwokackich 
i radcowskich czy kancelarii mają, powiedzmy, 
tak to już zostało podkreślone – dziękuję, Panie 
Senatorze – charakter ustatkowany, czyli nie od-
bywają się przy łóżku chorego, wobec zdespero-
wanych rodzin, w sytuacji niewiedzy, może nawet 
wtedy, gdy jest już stan agonii. Taka sytuacja jest 
właściwie nawet zakazana w przypadku tych 2 
profesji.

I trzecie zagadnienie. Zachodzi prawdopodobień-
stwo kolizji między stawkami ustalanymi dla radców 
– nie wiem, czy też adwokatów – a tymi, które są 
zapisane w tej ustawie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) jest do przyjęcia, ponieważ suma odszkodowania bę-
dzie wpłacana na rachunek poszkodowanego i do-
piero to poszkodowany ze swojego konta rozliczy się 
z firmą. Czyli to poszkodowany w pewnym sensie 
może dochodzić swoich praw z Polską Izbą Doradców 
i Pośredników Odszkodowawczych, także sądow-
nie, za pośrednictwem sądu, ale pieniądze są u niego. 
Dziękuję bardzo.

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

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Będzie króciutko, w dwóch zdaniach.
Proszę państwa, oczywiście zjawisko, które chce-

my uregulować, występuje i bardzo często – można 
wręcz powiedzieć, że w przeważającej mierze – jest 
oceniane negatywnie. Nagabywanie ludzi chorych, 
po wypadkach, leżących w szpitalach, uzyskiwanie 
od nich pełnomocnictw w celu dochodzenia roszczeń, 
obiecywanie im nie wiadomo jakich sum, następnie 
kończenie tych spraw bardzo często na sumach, któ-
re wynikają z tego, że instytucja ubezpieczeniowa 
w końcu dobrowolnie godzi się wypłacić, i pobieranie 
od tego horrendalnych procentów, jak donosi prasa, 
czasem sięgających nawet 50% kwoty uzyskanej, i to 
dobrowolnie, nie w wyniku procesu, który jest dłu-
gotrwały, trudny i wymagający kwalifikacji prawni-
czych – to wszystko są te negatywy, o których wiemy.

Różnie w różnych państwach się to rozwią-
zuje. W bardzo obszernej opinii Naczelnej Rady 
Adwokackiej, mającej charakter prawie że elabora-
tu naukowego, bo liczącej chyba 32 strony, wska-
zano, jak to w różnych państwach jest rozwiązane. 
W większości państw tego typu działania są po prostu 
ścigane jako prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie pośrednictwa prawnego bez wymaga-
nych kwalifikacji. Tak jest we Francji, gdzie grożą 
za to bardzo surowe kary, tak jest w szeregu innych 
państw. My wybraliśmy tu inną ścieżkę i usiłujemy 
to ucywilizować. Pewne propozycje, związane cho-
ciażby z tym, żeby była zagwarantowana obowiąz-
kowa odpowiedzialność na zasadzie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, a także szereg innych 
związanych z ograniczeniem nachalnej reklamy czy 
wręcz narzucania swych usług, zasługują na uznanie. 
Ale nie zasługuje na uznanie, i stanowczo mówię w tej 
sprawie „nie”, wprowadzenie do tej projektowanej 
ustawy dwóch kategorii zawodowych. Chodzi o ludzi 
posiadających odpowiednie i studia, i kwalifikacje, 
którzy po studiach odbyli aplikację adwokacką czy 

działalności. Jednak w żaden sposób nie uchybia etyce 
adwokackiej ani zasadom związanym ze stawkami 
adwokackimi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 
Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jestem troszkę zaskoczony. Może zbyt dokład-

nie nie zapoznałem się z tą projektowaną ustawą, 
ale moim zdaniem ona powoduje, że poszkodowani 
w wypadkach mają mniejsze możliwości. Jeżeli rocz-
nie mamy 40 tysięcy rannych w wypadkach, a 3,5 
tysiąca zabitych, to oznacza to konsekwencje zarówno 
rodzinne, dla rodziców, jak i dla dzieci, jeżeli tych 
rodziców straciły. Obecnie ubezpieczyciele przegry-
wają w sądzie prawie 100% spraw, ponieważ są sę-
dziami we własnych sprawach. Polska Izba Doradców 
i Pośredników Odszkodowawczych… Doskonale ro-
zumiem, że nie mogą prowadzić agitacji w budyn-
kach użyteczności publicznej i chyba 100 m od tych 
budynków. To jest dosyć istotne i myślę, że jest to 
przestrzegane. Ale doradcy informują też o uprawnie-
niach ubezpieczonych. Nie wszyscy na wsi i w małych 
miasteczkach są przedsiębiorczy, nie wszyscy potra-
fią dotrzeć do kancelarii prawnych. Chodzi o otrzy-
mywanie rehabilitacji nie z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, tylko rehabilitacji płaconej oddzielnie, 
z firm odszkodowawczych, czyli jest tak, jakby była 
refundowana prywatnie. Omija się więc tę kolejkę, 
w której stoją ci, którzy czekają na pokrycie reha-
bilitacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest 
całkowicie inna część świadczeń. Pełnomocnicy po-
trafią wywalczyć dla poszkodowanych czterokrotnie 
wyższe świadczenia, co jest, jak uważam, bardzo 
istotne. No, ale firma ubezpieczeniowa nie może być 
sędzią we własnej sprawie i sama szacować odszko-
dowanie. Dla mnie to jest… No, za dużo pada tutaj 
słów o konstytucji, ale powiem, że jest to troszeczkę 
w sprzeczności z uprawnieniami ubezpieczonych.

W związku z tym składam taką poprawkę, żeby 
wykreślić art. 7. Wtedy dla mnie ten projekt ustawy 
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(senator Z. Cichoń) w ramach tego drugiego czytania. Przekazuję, Panie 
Marszałku, poprawki.

Jeżeli państwo pozwolą, odniosę się do wypo-
wiedzi moich przedmówców. Nie są obecni na sali, 
ale na pewno nas słuchają albo przeczytają to w ste-
nogramie. Pan senator Stanisławek proponuje usu-
nięcie art. 7 projektu ustawy. Ja przypomnę, że ten 
art. 7 dotyczy właśnie tej akwizycji, o której szero-
ko mówiliśmy w debacie. Akwizycja w miejscach 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w domach po-
grzebowych, na cmentarzach, w budynkach uży-
teczności publicznej, w szczególności w budynkach 
administracji rządowej, administracji samorządu 
terytorialnego, w budynkach wojskowych, sądów, 
prokuratury… No tak, w tej chwili rzeczywiście ta 
akwizycja w tych miejscach się odbywa. My chcemy 
tego zakazać. Wykreślenie tego zakazu oznacza, że 
będzie, jak jest. Myślę, że pan senator Stanisławek 
chyba został wprowadzony w błąd co do istoty tej 
regulacji. Pewnie na posiedzeniu komisji będziemy 
mieli okazję, by szerzej na ten temat porozmawiać. 
Wiem, że pan senator Stanisławek ma bardzo dobrą 
wolę i chce, aby ta regulacja była prawidłowa i wła-
ściwie skalibrowana.

Jeżeli chodzi o kwestie, które podnosił mój ko-
lega klubowy, senator Cichoń, że regulacja ta jest 
uwłaczająca, obraźliwa dla adwokatów, dla radców 
prawnych… Znam wielu adwokatów, wielu radców 
prawnych. Rozmawialiśmy na ten temat i nikt się nie 
czuł obrażony. Nie spotkałem się z taką reakcją. To 
po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o to porównanie 
dotyczące woźnicy i pilota boeinga, to chciałbym po-
wiedzieć, że znam jednego pilota, który też powozi…

(Rozmowy na sali)
Myśmy w jakimś sensie takie zjawisko zauważyli 

i po to, żeby nie omijano przepisów tej projektowanej 
ustawy, wykorzystując np. kancelarię radcy prawne-
go, dopisane są tutaj te 2 zawody. Myślę, że trudno 
jest twierdzić, że prawo może być obraźliwe… Ono 
może być złe lub dobre, może być uciążliwe bardziej 
lub mniej. My staramy się zrobić dobrą regulację, 
a nie uciążliwą, i naszą intencją nie jest obrażanie 
kogokolwiek. To tyle, jeśli chodzi o odniesienie się 
do tego argumentu, który mnie troszkę zdumiał, ale 
być może nie mam tej wrażliwości środowiskowej, 
którą ma mój kolega klubowy. Mam wielu przyja-
ciół adwokatów i radców prawnych, wspaniałych 
ludzi – i dżentelmenów, i damy – ludzi godnych sza-
cunku. Jak powiedziałem, nikt z nich nie czuł się 
obrażony, kiedy rozmawiałem z nimi na temat tej 
regulacji. Bardzo sobie zresztą ceniłem głosy osób 
profesjonalnie zajmujących się pomocą prawną przy 
przygotowywaniu tej regulacji. Tyle z mojej strony…

Bardzo proszę państwa senatorów o poparcie tego 
projektu. Niewiele mamy projektów senackich, które 
ingerują w rynek usług prawniczych, finansowych. 

radcowską zakończoną zdanym egzaminem, i wpro-
wadzenie tych kategorii do tejże ustawy. Jest to po 
prostu uwłaczające godności tych dwóch kategorii 
zawodowych. To jest, proszę państwa, regulacja, która 
przypomina mi uregulowanie przewozu osób, gdzie 
z jednej strony przewoźnikiem jest woźnica – to są 
właśnie firmy ubezpieczeniowe, przepraszam za tak 
ostre porównanie, ale celowo tak mówię, żeby było 
to jasne – a z drugiej strony pilot samolotu Boeing. 
Nie ma żadnego sensu, żeby to regulować w jednej 
ustawie, bo są to działalności absolutnie do siebie 
nieprzystające. Równie obraźliwe są regulacje w za-
kresie tych wszystkich obostrzeń, gdzie jest zakaz 
reklamy, zakaz nagabywania klienteli, które mają się 
odnosić do radców prawnych i do adwokatów, albo-
wiem oni jako fundament w swoich założeniach etyki 
mają to, że tak działać nie wolno. W związku z czym 
nakazanie im przestrzegania tych reguł po raz drugi 
w tej projektowanej ustawie wystawia ustawodawcę 
na śmieszność, a te kategorie zawodowe wręcz obraża. 
Dlatego proponuję zmiany, które zgłosiłem na piśmie. 
Dziękuję bardzo.

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

Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja skorzystam z obecności na mównicy i najpierw 

złożę przygotowane poprawki, które są, jak powie-
działem, efektem prac po pierwszym czytaniu. Biuro 
Legislacyjne chce jeszcze kilka drobiazgów poprawić. 
Zresztą, jak państwo wiecie, nasze Biuro Legislacyjne 
wykonało znakomitą pracę, przygotowując projekt 
tej regulacji, zwłaszcza pan legislator Michał Gil, tak 
więc mieliśmy tutaj świetną, profesjonalną obsługę, 
za co bardzo dziękuję. Do ostatniej chwili ten projekt 
jest doszlifowywany, stąd jeszcze mamy kilka popra-
wek o charakterze legislacyjnym.

Jedna poprawka to poprawka merytoryczna, do-
tycząca kwestii omijania zapisów tej ustawy poprzez 
zakup wierzytelności z tytułu czynu niedozwolonego, 
czyli tego odszkodowania, jak kolokwialnie można 
powiedzieć, przez kancelarie. W ten sposób można 
byłoby omijać tę ustawę, na co zwrócono nam uwagę 
już po pierwszym czytaniu, w związku z czym jest 
proponowana regulacja, aby zakazać przeniesienia 
wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na 
doradcę lub osobę trzecią. Takie zmiany proponuję 
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(senator G. Bierecki) przypadkach nie ma ona tak silnego oddziaływania 
jak prawo. I w tym sensie wydaje mi się, że… No, 
prawo moralne obowiązuje nas wszystkich, a jednak 
mimo wszystko ustanawiamy prawa, prawo karne 
i inne przepisy, których po prostu trzeba przestrzegać. 
Prawa moralnego też powinniśmy przestrzegać, ale 
niestety nie zawsze to się zdarza. No, wobec tego…

Ja rozumiem ten głos sprzeciwu, rozumiem, że 
takie regulowanie wspomnianej sprawy w stosunku 
do niektórych – zwłaszcza tych, którzy zachowują się 
właśnie przyzwoicie, dla których zasady moralne są 
rzeczywistym nakazem – może być jakąś niezręcz-
nością. Jednak trzeba mieć świadomość, że są też 
tacy, którzy nie za bardzo się tym przejmują, i że 
tych trzeba przywołać do porządku. Bo jest jeszcze 
drugi podmiot, drugi, że tak powiem, kierunek tej 
projektowanej ustawy, o którym pan senator Bierecki 
wspomniał. To są klienci. I trzeba też powiedzieć, że 
z tych 2 kierunków ten drugi jest jednak ważniejszy. 
Bo ustawa ma przede wszystkim chronić klientów, 
którzy dzisiaj są w sposób nieprzyzwoity nachalnie 
nagabywani i w jakimś sensie pod przymusem chwili 
namawiani do tego, żeby podpisać cokolwiek. Wydaje 
im się, że to jest najlepsze, co w danej sytuacji mogą 
zrobić, a potem już trudno to odkręcić. I dlatego też 
nie rozumiem wniosku o skreślenie art. 7. Moim zda-
niem on jest w ogóle kluczowy w tej ustawie. O to 
chodzi, żeby klient był chroniony przed taką sytuacją, 
w której niejako przymusowo albo po prostu nie ma-
jąc świadomości, co robi, podpisał umowę, a potem 
z niej nie może się wycofać. Wspomniany artykuł 
bardzo wyraźnie stanowi, że klient może się wycofać, 
powołując się właśnie na te okoliczności, w jakich 
umowa została podpisana. To niesłychanie ważny 
element tej projektowanej ustawy. I jeśli pojawi się 
wspomniany wniosek, to oczywiście będę głosował 
przeciwko niemu.

Jest jeszcze jeden element, można powiedzieć, po-
średnio… Chociaż nie mówi się o nim bezpośrednio 
w tych dokumentach, z którymi mamy do czynienia, 
to warto o nim wspomnieć właśnie w kontekście tego 
typu działalności, a szczególnie właśnie takiej nachal-
nej akwizycji. Otóż to jest kwestia służby zdrowia. 
Coraz częściej niestety biorą w tym udział, bezpo-
średnio czy może bardziej pośrednio, również adwo-
kaci i radcowie prawni. Jesteśmy świadkami takiej 
sytuacji, w której pacjenci, nawet ci, którzy nie dozna-
li szkody, są namawiani do tego, aby poddać analizie 
proces diagnozowania i leczenia w nadziei, że może 
coś się z tego da wyłowić albo, mówiąc brzydko, wy-
cisnąć. Proszę państwa, nie chcę rozwijać tego tema-
tu, ale moim zdaniem – popatrzmy na to, co w tym ob-
szarze dzieje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej – to jest kierunek niezwykle groźny, nie 
tylko dla samych klientów – dla tych pacjentów, któ-
rzy ewentualnie staną się klientami pośredników od-

Tu wybraliśmy taką ścieżkę projektu senackiego wła-
śnie po to, by zrobić dobrą regulację, żeby było dość 
czasu na wypowiedzenie się wszystkich zaintereso-
wanych. Chcieliśmy przygotować regulację, która 
pomoże ludziom korzystającym z usług kancelarii 
odszkodowawczych, a kancelariom odszkodowaw-
czym pozwoli się udoskonalić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
Przepraszam, jeszcze pan senator…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, se-

nator Radziwiłł Konstanty.)
…Konstanty Radziwiłł.
Proszę uprzejmie.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Sprawy dotyczące zawodów zaufania publicznego 

są mi niezwykle bliskie, ponieważ przez wiele lat 
byłem samorządowcem zawodowym. Niewątpliwie 
ta projektowana ustawa ślizga się gdzieś po granicy 
właśnie takiej działalności, dlatego pozwalam sobie 
zabrać głos w tej sprawie.

Pan senator Bierecki słusznie i, można powiedzieć, 
tak bardzo dydaktycznie powiedział, że ustawa ma 
wspierać 2 rodzaje podmiotów: z jednej strony tych, 
którzy zajmują się pośrednictwem odszkodowaw-
czym, a z drugiej strony klientów. Tylko ja bym po-
wiedział tak: jeśli chodzi o te firmy pośredniczące, to 
bardzo wyraźnie chcemy tą regulacją wspierać tych, 
którzy są przyzwoici i którzy działają tak, jak trzeba. 
Na pewno nie będzie ona wspierać tych, którzy zacho-
wują się nieprzyzwoicie i których chcemy przywołać 
do porządku albo wyeliminować z tego biznesu. I taki 
jest, można powiedzieć, kierunek.

Co do udziału adwokatów i radców prawnych, czy-
li osób, których dotyczą szczególne wymagania, także 
etyczne, w działalności tego rodzaju, no to on jest po 
prostu faktem. I trzeba powiedzieć, że kodeksy etyki, 
które ich obowiązują, to jednak jest taki miękki rodzaj 
prawa. Ja przy sobie zawsze mam kodeks etyki lekar-
skiej, jest on dla mnie bardzo ważny, ale wiem dobrze, 
że to jest, można powiedzieć, bardziej zobowiąza-
nie moralne niż rzeczywisty przepis, w stosunku do 
którego obowiązują również sztywne zasady odpo-
wiedzialności. Ta odpowiedzialność też występuje, 
odpowiedzialność zawodowa czy, w przypadku ad-
wokatów i radców prawnych, odpowiedzialność dys-
cyplinarna istnieje, ale trzeba powiedzieć, że w wielu 
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(senator K. Radziwiłł) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie Jan Rulewski, 
Zbigniew Cichoń, Andrzej Stanisławek i Grzegorz 
Bierecki.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jeszcze 

„Zamykam dyskusję”.)
A, oczywiście.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce się ustosunkować do przed-

stawionych wniosków? Nie.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Senator Bierecki zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisjom terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Głosów sprze-
ciwu nie słyszę.

Punkt dwudziesty został już rozpatrzony.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa zmie-
niająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 977, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 977 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pana 
senatora Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu 

Komisji Zdrowia ustawę zmieniającą ustawę o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja przyjęła ustawę bez dyskusji i jednogło-
śnie poparła wniosek o przyjęcie jej bez poprawek.

Jeśli mogę, kilka słów dodatkowego komentarza, 
ponieważ dla tych, którzy nie interesują się tematem, 
może być nie do końca jasne, co my w ogóle tą usta-
wą robimy. Tytuł ustawy jest bardzo skomplikowa-
ny. Mówi o tym, że kolejny raz poprawiamy ustawę 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. Ale tutaj koncentrujemy 

szkodowawczych – ale przede wszystkim dla całego 
systemu służby zdrowia. To wywołuje niesłychanie 
niekorzystne dla pacjentów konsekwencje w postaci 
gwałtownego wzrostu kosztów wykonywania świad-
czeń zdrowotnych, zwłaszcza ze względu na koniecz-
ność wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń od 
strony, nazwijmy to, finansowej, czyli dodatkowych, 
bardzo drogich ubezpieczeń od odpowiedzialności 
cywilnej, ale także – co jest groźne nie tylko dla 
systemu, ale także dla pacjentów – uprawiania tego, 
co nazywa się medycyną defensywną, a co oznacza 
w praktyce wykonywanie bardzo wielu świadczeń, 
zwłaszcza diagnostycznych, zupełnie niezwiązanych 
z rzeczywistą potrzebą pacjenta. Z jednej strony 
ogromnie podraża to całe świadczenie, a z drugiej 
strony samo w sobie stanowi ryzyko dla pacjentów. 
To jest zjawisko, które jest opisywane, można powie-
dzieć, przez wszystkich badaczy czy znawców syste-
mów ochrony zdrowia na świecie. Ono występuje ze 
szczególnym nasileniem w Stanach Zjednoczonych, 
ale w niektórych innych krajach również. No i my mu-
simy dostrzec to niebezpieczeństwo, bo ono pojawia 
się także w Polsce. Wydaje się, że ta ustawa będzie 
niezwykle ważna również z tego powodu, że należy 
zahamować ten bardzo niekorzystny trend. Czym 
innym jest oczywiście odpowiedzialność za to, co 
się robi w służbie zdrowia, a czym innym sztuczne 
kreowanie potrzeb w tym zakresie, podwyższanie 
kosztów, a także narażanie się na te niebezpieczeń-
stwa, o których wspomniałem.

Reasumując wydaje mi się, że ten projekt usta-
wy, bardzo trudnej, skomplikowanej, jednak idącej 
w dobrym kierunku, zasługuje na poparcie w takiej 
postaci, w jakiej został zgłoszony, oczywiście z tymi 
poprawkami, o których pan senator Bierecki mówił. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan senator 

Bierecki jeszcze raz chciałby zabrać głos – 5 minut.)

Senator Grzegorz Bierecki:
Nie, nie. Jeśli mogę, Panie Marszałku, chciałbym 

tylko złożyć wniosek o to, żeby komisje rozpatrzyły 
projekt ustawy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …na tym 
posiedzeniu.)

…na tym posiedzeniu, tak.
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) aby w miarę możności uniknąć tego ograniczenia, 
które zostało wpisane do ustawy w 2016 r., a miano-
wicie, po pierwsze, poszerzyć nieco w ogóle możli-
wość wydatków na ten cel – i tego dotyczy właśnie 
ustawa, którą dzisiaj rozpatrujemy, tutaj chodzi o sto-
sunkowo niewielką kwotę powiększenia sumy prze-
znaczonych na ten cel środków budżetowych w roku 
bieżącym – ale też, po drugie, uelastycznić również 
te wydatki w kolejnych kwartałach następnych lat, 
ponieważ z obawy o nadmierne wydatki na ten cel 
wynikł przepis, który mówi o tym, że… W tej regu-
le ostrożnościowej zapisano, że w poszczególnych 
kwartałach, kolejnych kwartałach kolejnego roku nie 
można wydać na ten cel więcej niż 25% ogólnej kwoty 
rocznej. To tak na oko wydaje się słuszne, ale w efek-
cie prowadzi do tego, że minister zdrowia, można 
powiedzieć, odczuwa obawę przed przekroczeniem 
tych 25% np. w I czy II kwartale, a potem okazuje się, 
że w IV kwartale po prostu zostaje pewna kwota nie-
wydana. Dzięki temu uelastycznieniu, podniesieniu 
tego progu do 35% będzie możliwe – oczywiście bez 
przekraczania ogólnej kwoty przeznaczonej na dany 
rok – takie bardziej, można powiedzieć, propacjenckie 
rozszerzanie obowiązującego wykazu.

Przy okazji chciałbym również powiedzieć, po-
nieważ to było przedmiotem dyskusji w Sejmie, że 
ustawa nie rozszerza listy tych lekarzy, którzy mają 
prawo wystawiać bezpłatne recepty dla seniorów, 
z powodów, o których już wspomniałem, tzn. ze 
względu na obawę nadużyć – lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej jest jeden i w związku z tym naj-
lepiej panuje nad tym, jakie recepty zostały wysta-
wione pacjentowi – ale również, i to bardzo mocno 
podkreślam, ze względów merytorycznych, a nie 
tylko takich finansowych. Otóż jest to kierunek, któ-
ry ma wzmacniać w opiece nad pacjentem koordy-
nacyjną rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pozwalać unikać polipragmazji, czyli stosowania 
nadmiernej liczby leków, unikać nieoczekiwanych 
interakcji między lekami przepisanymi przez róż-
nych lekarzy, a także, co bardzo ważne, zachęcać 
do tego, aby pacjenci w starszym wieku, szczególnie 
właśnie ci z wielochorobowością w zakresie chorób 
przewlekłych, korzystali przede wszystkim z opieki 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie z re-
gularnych wizyt u lekarzy w ambulatoryjnej opie-
ce specjalistycznej, co jest niestety bardzo częstą 
praktyką, wielu pacjentów tak robi. No, wydaje się, 
że pierwsze analizy tego, jak po wprowadzeniu pro-
jektu 75+ zmniejszyła się nieco liczba osób korzy-
stających właśnie z porad lekarzy specjalistów w tej 
grupie wiekowej, zachęcają do tego, żeby ten projekt 
właśnie w taki sposób kontynuować. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

się tak naprawdę – w tej wielkiej ustawie, będącej 
jedną z „konstytucji” służby zdrowia – na poprawie-
niu projektu znanego pod nazwą 75+, leki 75+, czyli, 
krótko mówiąc, dotyczącego bezpłatnych leków dla 
seniorów.

Ta część ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych funkcjo-
nuje od września. Obowiązuje czy weszła w życie 
we wrześniu 2016 r. Już po pierwszym roku obo-
wiązywania ustawy grono jej beneficjentów liczyło 
ponad 2 miliony osób. Przypomnę, że chodzi o osoby 
powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia, które 
otrzymują bezpłatnie leki z odpowiedniego wykazu. 
Po roku wydano takich recept z adnotacją „S”, która 
wskazuje właśnie na prawo do bezpłatnego otrzyma-
nia leków w aptece, ponad 15 milionów i 40 milionów 
opakowań leków. Tak że jest to projekt, który rzeczy-
wiście się rozkręca. 

Jednocześnie trzeba przypomnieć, że w wykazie 
„S” – wykazie właśnie tych bezpłatnych leków – są 
preparaty, które już wcześniej zostały wpisane na listę 
leków refundowanych. I te listy – zarówna lista leków 
refundowanych, jak i lista leków bezpłatnych – cały 
czas żyją. Są to listy, które się zmieniają, z tendencją 
do poszerzania.

Początkowo, kiedy tę ustawę wprowadzaliśmy, 
były obawy, ryzyko, że będzie dużo nadużyć, że może 
się zdarzyć tak, że nie uda się opanować wydatków 
w tym zakresie. No, te obawy okazały się płonne 
i dzięki temu jest możliwa ciągła realizacja tej ustawy, 
również zwiększanie puli wydatków z budżetu pań-
stwa, które są na ten cel przeznaczane. Przypomnę, 
że w 2018 r. jest to ponad 640 milionów zł. Więc są to 
kwoty niebagatelne. W ciągu następnych lat ta kwota 
będzie wzrastać, aż do ponad 1 miliarda 200 milio-
nów zł rocznie. Przypomnę również, że ustawa 75+, 
o lekach bezpłatnych, jest – można tak powiedzieć 
– bardzo prostą regulacją, która mówi, że właściwie 
jedynym kryterium, podmiotowym kryterium, otrzy-
mania tej recepty jest ukończenie siedemdziesiątego 
piątego roku życia. Leki należą się osobom, które 
otrzymają od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
receptę z tą adnotacją „S” właśnie.

W wykazie leków bezpłatnych są przede wszyst-
kim leki, którymi leczy się choroby przewlekłe. 
W ostatnich miesiącach, w tym roku ta lista została 
istotnie poszerzona, m.in. o leki przeciwcukrzycowe, 
przeciwkrzepliwe, niektóre leki stosowane w choro-
bach zapalnych, przeciwnowotworowe, przeciwast-
matyczne. Mówię o tym dlatego, że trwa nieustan-
na analiza tego, o jakie leki powinno się rozszerzyć 
wykaz. 

Wydaje się, że sukces tego projektu jest bardzo 
wyraźny. Ale w związku z tym istnieje też potrzeba, 
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Praw Dziecka może wezwać kandydata na to stano-
wisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi 
na pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytania 
pani Agnieszce Marii Dudzińskiej lub też poprosić 
o złożenie wyjaśnień?

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Senator 
Szymański chce.)

Senator Szymański, senator Ryszka. Dobrze.
Bardzo proszę, Pani Minister, zapraszam tutaj, 

na mównicę.
Senator Augustyn. Dobrze. To zapiszmy.
Tak, bardzo proszę.
I pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo! 

Chciałbym zadać kilka pytań, a przede wszystkim 
zapytać panią o priorytety działania urzędu rzecznika 
praw dziecka pod pani kierownictwem. W szczegól-
ności chciałbym zapytać o to, jaką koncepcję tego 
urzędu pani przyjmuje? Przez ostatnie lata ten urząd 
w dużej mierze zamienił się w instytucję podobną 
do pomocy społecznej – pomagającą w indywidual-
nych przypadkach, kontrolującą sądy, chociaż sądy 
są kontrolowane w innym trybie. A wcześniej było 
to głównie prowadzenie generalnych spraw, spraw 
dotyczących generaliów praw dziecka. A więc czy 
pani bliższa jest ta koncepcja niejako małego urzę-
du, ale eksponującego prawa dziecka i wskazującego 
państwu, w jakich obszarach one są zaniedbywane, 
czy też taka, o jakiej wcześniej mówiłem? To jest py-
tanie szczegółowe, ale generalnie chodzi o priorytety 
urzędu pod pani kierunkiem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Ja myślę, że te dwa kierunki się nie wykluczają, 

Panie Senatorze. To znaczy chciałabym podejmo-
wać zarówno interwencje indywidualne, bo wydaje 
mi się, że ten urząd jest przede wszystkim do tego 
stworzony i do tego się odnosi słowo „rzecznik”, to 
jest rzecznik praw dziecka, jak również rozwiąza-
nia systemowe, czyli zająć się tym, co zwykło się 
nazywać wystąpieniami generalnymi, bo one wy-
nikają z tych interwencji indywidualnych, one nie 
są abstrakcyjne, tylko wynikają ze spraw, które się 
nagromadziły. Oczywiście upowszechnianie wiedzy 
o prawach dziecka i o metodach ich ochrony jest jed-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan minister Marcin Czech, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marcin Czech: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

2 minuty przerwy, Szanowni Państwo.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 45  

do godziny 15 minut 48)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego drugiego porządku obrad: wyrażenie zgo-
dy na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

Przypominam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka 
rzecznika praw dziecka powołuje Sejm za zgodą 
Senatu.

Sejm powołał na to stanowisko panią Agnieszkę 
Marię Dudzińską, a uchwała Sejmu w tej sprawie 
zawarta jest w druku nr 979.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu powołaną 
przez Sejm rzecznik praw dziecka, panią Agnieszkę 
Marię Dudzińską. Witam panią minister bardzo ser-
decznie. (Oklaski)

Przypominam, że Senat przed podjęciem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika 
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(rzecznik A.M. Dudzińska) nie nadążają z opanowaniem materiału, przechodzą 
do kolejnej klasy i są wypuszczane ze szkoły bez 
odpowiedniego przygotowania. Czy ma pani jakiś 
plan działania w tym zakresie? Moim zdaniem, tu 
jest dziejąca się dzień w dzień krzywda dzieci, które 
nie nadążają, a dla których jest za mała oferta, jeśli 
chodzi o doganianie rówieśników i wydobywanie ich 
talentów, bo one pewnie też są.

Drugie pytanie dotyczy stosowania kar cielesnych. 
To zawsze budziło kontrowersje. Mnie ciekawi, jakie 
jest pani podejście do sprawy tzw. klapsa.

I na koniec… Senat, a zwłaszcza moja komisja, 
Komisja Rodziny I Polityki Społecznej, wiele razy 
były miejscem dużych sporów o prawa dziecka. 
Zwłaszcza stowarzyszenia ojcowskie podnosiły kwe-
stie nierównego traktowania ich przez sądy podczas 
przyznawania opieki. Jaki jest pani stosunek do opieki 
naprzemiennej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Dziękuję, Panie Senatorze, szczególnie za to 

pierwsze pytanie, dotyczące edukacji, prawa dzie-
ci do nauki. Sama od lat działam na rzecz najsłab-
szych uczniów, uczniów z niepełnosprawnościa-
mi. To jest około 3% dzieci w polskich szkołach, 
zależnie od poziomu nauki. Pan senator odnosi 
się do trochę szerszej grupy uczniów, do tych, 
którzy są słabsi edukacyjnie, a nie mają orzeczenia 
o niepełnosprawności. To są często dzieci, które są 
dotknięte więcej niż jednym problemem. Często 
są to po prostu dzieci ze środowisk dysfunkcyj-
nych i tutaj ta pomoc musi być kompleksowa. 
Ale muszę powiedzieć, że moje doświadczenia 
z polskimi szkołami, jakby trochę paradoksalnie 
w stosunku do tej mojej działalności, są jednak 
dobrymi doświadczeniami. To znaczy uważam, że 
mamy niezłe prawo oświatowe, a to, co się dzieje 
na poziomie szkół, często wynika z niewiedzy, 
z bezradności i pedagogów, i rodzin, i przede 
wszystkim dzieci. Jest dobry system pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. Dzieci, które nie mają 
orzeczeń, są objęte tym systemem i od niedawna 
ta pomoc jest udzielana na podstawie decyzji dy-
rektora szkoły. Może on zatrudniać specjalistów, 
może również wykorzystywać do udzielania tej 
pomocy nauczycieli przedmiotowych czy peda-
gogów szkolnych.

A druga kwestia, która…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jak ma za co.)

nym z ustawowych zadań rzecznika praw dziecka, 
tak że myślę, że to również będzie ważny kierunek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Rzecznik, mam takie pytanie. Proszę mi wy-

jaśnić, co się wydarzyło w Sejmie, że pani przegrała 
to pierwsze głosowanie. Na czym polegała ta mani-
pulacja? Bo w prasie komentowano to różnie. Niech 
mi pani to wyjaśni, ale tak dokładnie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, czy pani minister chce coś na ten 

temat powiedzieć, czy…

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Tak. Nie będzie ciężko, Panie Senatorze. Dla mnie 

sprawa jest oczywista. Używając sformułowania, że 
należałoby, nie wiem, no, postulować eutanazję, ja 
mówiłam o tym, że te osoby, które promują aborcję, 
również aborcję eugeniczną, w zasadzie powinny – 
one, nie ja – postulować eutanazję. Ja chciałam poka-
zać pewien kierunek rozwoju myślenia eugenicznego, 
to było wtedy moim przesłaniem. To była końcowa 
wypowiedź po dłuższej wypowiedzi. Cały program 
dotyczył protestu opiekunów osób niepełnospraw-
nych w Sejmie, a pytanie prowadzącego dotyczyło 
hipokryzji posłanek, które wprowadziły te osoby 
protestujące. Tak że tylko to miałam na myśli. Nie 
jestem zwolenniczką eutanazji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, za każdym razem, kiedy rzecznik 

zdawał tutaj sprawozdanie, ja upominałem się o dzieci 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wycho-
wawczych. Polska szkoła z różnych powodów od lat 
preferuje raczej interes nauczyciela i jego zatrudnienie 
aniżeli te dzieci. Około 10–15% to są dzieci, które 
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(rzecznik A.M. Dudzińska) Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek, Pani Minister, mam takie pytanie. 
Otóż wielu rodziców jest bardzo zaniepokojonych tą 
akcją, która będzie w piątek. Myślę tutaj o tak zwa-
nym „Tęczowym piątku”. Wielu rodziców czuje się 
bezradnych i czuje, że szkoła – w ich opinii – zostaje 
poddana jakiejś ideologizacji, promowaniu jakichś 
wartości czy antywartości, z którymi oni się abso-
lutnie nie zgadzają. Czy pani, jako rzecznik praw 
dziecka, postulowałaby w przyszłości zmianę regu-
lacji, w tym wypadku prawnych, aby jakakolwiek 
indoktrynacja w szkole, bez względu na to, kto ją 
robi i w którą stronę, po prostu była, że tak powiem, 
opatrzona takimi warunkami, żeby nie wzbudzała 
wątpliwości, a ponadto żeby nie dochodziło do po-
działów? Bo w tej chwili… Znam sytuacje z niektó-
rych liceów warszawskich, gdzie wśród młodzieży 
dochodzi do podziałów i niepotrzebnych napięć. Tak 
więc ta akcja, która ma służyć tolerancji, staje się 
właśnie synonimem antytolerancji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Panie Senatorze, ja o tej akcji dowiedziałam się 
w Sejmie, kiedy byłam o nią pytana. Nie wiedziałam, 
co to jest „Tęczowy piątek”. I to jest dla mnie też taki 
znak, że… No, skoro ja nie wiedziałam, to znaczy, że 
może nie jest to jakaś powszechna akcja. Wiem, że 
to dotyczy około 200 szkół w Polsce. Wydaje mi się 
jednak, że te sprawy reguluje jednoznacznie art. 48 
konstytucji, stanowiący, że rodzice mają prawo do 
wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekona-
niami. I to prawo jest chronione. Wydaje mi się, że to 
jest oczywiste, że dzieci nie wolno indoktrynować. Ja 
się z tą inicjatywą nie utożsamiam, jest ona dla mnie 
niezrozumiała i nie widzę powodu, żeby poświęcać 
jej tyle uwagi i pośrednio ją w ten sposób dodatkowo 
promować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym dopy-

tać, Pani Marszałek.)
Proszę.
(Głos z sali: To w kolejnej…)
To w kolejnej turze, ustawmy się w kolejce.
Pani senator Barbara Borys-Damięcka.

To jest kwestia organów prowadzących. Myślę, że 
będę musiała współpracować z samorządami, i jeżeli 
tutaj będą zgłaszane jakieś sprawy, to również da mi 
to asumpt do myślenia systemowego, jak to uszczel-
nić. Bo to jest obowiązkiem. I my, jako rodzicielskie 
organizacje pozarządowe, bardzo walczyliśmy o to, 
żeby dyrektor szkoły miał wprost wpisany do usta-
wy, do prawa oświatowego obowiązek zapewnienia 
realizacji zaleceń z poradni, a organ prowadzący miał 
wpisany do ustawy obowiązek zapewnienia formuły 
organizacyjno-finansowej. Ja jestem z tego dumna 
i myślę, że akurat te zagadnienia będą moim oczkiem 
w głowie.

To, co mi się w tej chwili podoba w pracach 
resortu edukacji, to jest nacisk na indywidualiza-
cję procesu kształcenia, nie mylić z nauczaniem 
indywidualnym. Indywidualizacja to indywidu-
alne podejście do każdego ucznia, jego potrzeb 
edukacyjnych i jego potrzeb rozwojowych, a jeśli 
patrzeć szerzej, to także uwzględnienie jego sytu-
acji rodzinnej.

Jeśli chodzi o kary cielesne, jestem przeciwniczką 
kar cielesnych.

Jeśli zaś chodzi o prawa ojców do kontaktu 
z dziećmi… Ten problem był podnoszony w sto-
sunku do mnie od czasu, kiedy się pojawiłam jako 
kandydatka. Jest to problem, który dotyczy dużej 
grupy osób i jest bardzo dotkliwy dla tych rodziców, 
którzy są wykluczeni z kontaktów z dzieckiem. Na 
pewno będę chciała współpracować z tymi wszyst-
kimi organizacjami, które się tym zajmują, i bli-
żej ten problem poznać. Wydaje mi się również, 
że partnerem może dla mnie kluczowym będzie 
Ministerstwo Sprawiedliwości, dlatego że tutaj jest 
kwestia tego, jak działają sądy rodzinne. Ale muszę 
zadeklarować, że dla mnie jednak osobą, na któ-
rej będę się skupiać, będzie dziecko, a nie rodzic. 
Rodzic o tyle, o ile jest dziecku potrzebny. I żeby 
tej więzi nie zrywać, z punktu widzenia dziecka. 
W sytuacjach, kiedy kontakt z rodzicem może być 
dla dziecka niekorzystny, bo zagraża jego życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu, sądy oczywiście decy-
dują o tym, żeby władzę rodzicielską ograniczać. 
Ale to jest temat, który na pewno jest wart zbadania 
i właśnie takiej współpracy z innymi instytucjami, 
które się tym zajmują.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski, potem pani se-

nator Barbara Borys-Damięcka, Barbara Zdrojewska 
i jeszcze pani senator Jadwiga Rotnicka.

Pan senator Jackowski.
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Senator Barbara Zdrojewska:

Ja bardzo chciałabym panią poprosić o przedsta-
wienie 5 spraw, które pani uważa za najważniejsze, 
najpilniejsze i którymi będzie pani się chciała zająć. 
Chodzi o 5 takich najważniejszych pani zdaniem 
spraw, którymi się pani zajmie, pełniąc tę zaszczyt-
ną funkcję.

Chciałabym też zapytać panią o ocenę… Myśmy 
mieli tutaj takie dyskusje dotyczące urlopów macie-
rzyńskich i tacierzyńskich, tego podziału. Część sena-
torów uważało, że lepiej, żeby to matki się zajmowały 
dziećmi. Gdyby pani na ten temat się wypowiedziała, 
pani przedstawiła swój pogląd na te sprawy… Czy 
ojciec może się opiekować równie sprawnie dzieckiem 
jak matka? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Zacznę od tego pierwszego pytania. Wydaje mi 
się, że 5 spraw to już jest dużo, jeśli chodzi o prio-
rytety. Dla mnie od początku ważna jest kwestia 
takiego bezpośredniego dotarcia do osób, którym 
ten urząd jest potrzebny, czyli do dzieci i do ro-
dziców, którzy są ustawowymi przedstawicielami 
dzieci, oraz szerzej pojętego otoczenia, czyli w ogóle 
do osób dorosłych. To, co mnie uderzyło, kiedy się 
zapoznawałam ze sprawozdaniami, kiedy patrzy-
łam na to, jak urząd funkcjonuje, w sensie jaka jest 
ścieżka dotarcia… Wydaje mi się to nieco archa-
iczne. I to jest rzecz, którą chciałabym stosunko-
wo szybko przeprowadzić, tak żeby ten urząd był 
po prostu bardziej przystępny. Oczywiście istnieje 
ten dziecięcy telefon zaufania, który jest niesłycha-
nie ważny i stanowi w powszechnej świadomości 
ścieżkę zgłaszania problemów, ale wydaje mi się, że 
w dzisiejszych czasach równie istotną, a może już 
istotniejszą, ścieżką dotarcia do dzieci – one coraz 
rzadziej używają telefonów jako telefonów, tylko 
raczej jako komunikatorów, smartfonów – jest do-
cieranie do nich przez media społecznościowe, czyli 
przez profil rzecznika na Facebooku, profil rzecz-
nika na Twitterze, na Instagramie. I to jest coś, co 
chciałabym zrobić, tak żeby dziecko jak najszybciej 
mogło do nas dotrzeć, bo ten urząd jest dla dzieci. 
Chciałabym oczywiście, żeby mogli do nas dotrzeć 
również dorośli, z tym że już z innego rodzaju pro-
blemami, i żeby innego rodzaju przekaz był adre-
sowany do dorosłych. Dorosłych oczywiście należy 

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.
Rzecznik praw dziecka na mocy ustawy ma 

uprawnienia do uczestniczenia w sprawach sądo-
wych, procesach sądowych związanych z dziec-
kiem. Bardzo wielu rodziców, osób opiekujących 
się dziećmi, przywiązuje do tej możliwości wielką 
wagę i znaczenie. Ja również, bo kilka takich spraw, 
takich skarg miałam i doceniam rolę uczestnictwa 
w tym rzecznika praw dziecka. Chciałabym panią 
zapytać, jak pani zorganizuje sobie tego typu pra-
cę. To dotyczy sądów nie tylko w Warszawie, bo 
w całej Polsce, sądów kompetentnych w sprawach 
dzieci. Jak pani ma zamiar zorganizować tę pracę 
w kontekście uczestnictwa pani przedstawicieli, bo 
nie będzie pani w stanie osobiście zajmować się całą 
Polską. Czy to będą pracownicy, którzy będą u pani 
w biurze na etacie, czy to będą osoby, z którymi pani 
podpisze umowy i będzie współpracować? Mam 
oczywiście na myśli osoby upoważnione do tego 
typu pracy, czyli prawników. Jak to będzie w pani 
biurze zorganizowane? Czy pani do tej kwestii rze-
telnego uczestnictwa w procesach sądowych doty-
czących dzieci również przywiązuje wielką wagę? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Oczywiście, że tak, Pani Senator. Wydaje mi 
się, że to jest ważna kompetencja związana z tym 
urzędem, wykorzystywana w sytuacjach, kiedy inne 
środki zawodzą. Można również inicjować tego 
typu postępowania. Co do kwestii technicznych, 
to nie wiem jeszcze, jak to będzie zorganizowane, 
nie wiem, co zastanę na miejscu w biurze. Wiem, 
jaka jest struktura tego urzędu, wiem na podstawie 
sprawozdań, jak on funkcjonował do tej pory, na-
tomiast nie wiem, jak to wygląda w środku, jacy są 
pracownicy, jakie mają kompetencje, doświadczenie 
zawodowe. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. 
To będzie jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobię 
– przegląd dotychczasowej działalności, dobrych 
i złych praktyk tego biura.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.
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(rzecznik A.M. Dudzińska) Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja w zasadzie chciałabym nawiązać do pytania, 

które zadał senator Augustyn. Chodzi mianowicie 
o opiekę naprzemienną. Sądy bardzo rozmaicie ro-
zumieją opiekę naprzemienną. Zdarzają się takie sy-
tuacje – przyszło do mnie w tej sprawie parę mam 
– które sprowadzają się do tego, że dziecko bezu-
stannie krąży między domem ojca a domem matki. 
Powiedzmy, że co drugi weekend ma być u taty, że ma 
być u niego jeden tydzień… Czasem jedna ze stron, 
czy to mama, czy tata, nie potrafi zapewnić dziecku 
opieki. Czy pani, sprawując swoją funkcję, będzie 
mogła zbadać, powiedzmy, wyroki sądowe i przepro-
wadzić analizę pozwalającą na to, iżby dziecko miało 
stały dom, z którego może wyjść i do którego może 
wrócić? Ono nie może być przesuwane co 2, 3 dni 
i być raz u jednego rodzica, raz u drugiego. Czy ma 
pani na ten temat jakąś większą wiedzę? Chciałabym 
o to zapytać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Wiem, że taki problem istnieje. Jeśli chodzi o ba-

danie, to na pewno będę chciała się tym zająć. Każdy 
problem, który się pojawia w toku takiej działalno-
ści… Ja jako socjolog zawsze jestem chętna do tego, 
żeby problem zbadać, zanim przystąpi się do rozwią-
zywania go.

Opieka naprzemienna, tak mi się wydaje, jest 
troszeczkę efektem tego, że traktujemy dziecko jako 
pewien zasób, który jest podzielny w sytuacji, kiedy 
rodzice się rozstają. Każdy chce to dziecko mieć 
dla siebie, każdy uważa, że ma prawo do dziecka. 
Ja uważam, że to dziecko ma prawa i będę stać na 
straży praw dziecka, a nie praw rodziców do go-
spodarowania dzieckiem. Oczywiście jest historia 
biblijna, która się do tego odnosi, historia o mądrym 
wyroku króla Salomona. Tam co prawda chodziło 
o 2 matki, ale ta historia dobitnie pokazuje, że ro-
dzic, który rzeczywiście dba o dobro dziecka i dla 
którego dobro dziecka jest najwyższą wartością, 
widzi sytuację całościowo.

Na pewno będę chciała zainteresować się sądami 
rodzinnymi, także z tego względu, że przygotowa-
ny przez pana Marka Michalaka projekt nowelizacji 
kodeksu czy w ogóle nowego dokumentu kodeksu 
rodzinnego odnosi się również do sposobu funkcjo-
nowania sądów. To jest jeden z elementów zawartych 

informować o pewnych problemach, co wymaga 
kampanii społecznych. To jest taki mój pierwszy 
pomysł na to, żeby udrożnić tę ścieżkę. Ale oczy-
wiście, tak jak mówiłam w odpowiedzi na pytanie, 
które zadawał wcześniej pan senator, będą tu inter-
wencje indywidualne. Dopiero na podstawie tych 
interwencji będzie pewna kategoryzacja zgłaszanych 
spraw, i pod względem ich wagi gatunkowej, i pod 
względem zakresu, czyli tego, ilu dzieci to dotyczy. 
Wtedy podejmowane będą działania systemowe po 
to, żeby zapobiegać powtarzaniu się problemów.

Oczywiście konieczne będzie śledzenie legislacji. 
Wydaje mi się, że błędem byłoby zgłaszanie tych 
interwencji w sytuacji, kiedy jakaś ustawa została 
już uchwalona. Bardzo zależy mi na tym, żeby mo-
nitorować wdrażanie w życie ustaw, które już są. 
W tej chwili dużo rozwiązań, jeśli chodzi o dzieci 
niepełnosprawne… Jestem w tych kwestiach dość 
dobrze zorientowana. Dużo dobrych rzeczy się za-
działo, ale to wszystko wymaga monitorowania po 
to, żeby zakorzeniło się to w systemie. Również 
na etapie tworzenia projektów ustaw trzeba będzie 
trzymać rękę na pulsie, żeby odpowiednio wcześnie 
to wdrażać.

Drugie pytanie… Przepraszam, umknęło mi 
z przejęcia.

(Senator Barbara Zdrojewska: Opieka ojca.)
Opieka ojca. Dzieci mają 2 rodziców, to wynika 

z biologii. Jest wielu wspaniałych ojców. Wydaje mi 
się, że obserwujemy bardzo dobry trend polegający na 
tym, że ojcowie zajmują się dziećmi w coraz lepszy 
sposób, coraz bardziej intensywnie i że mają ogromną 
potrzebę kontaktu z dziećmi. Wydaje mi się, że to się 
zmienia szybciej niż generacje.

Uważam za dobre rozwiązanie wprowadzenie 
urlopu rodzicielskiego bez przesądzania o tym, który 
z rodziców będzie zajmował się malutkim dzieckiem. 
Wydaje mi się, że jest bardzo wielu ojców, którzy 
radzą sobie z tym nie gorzej niż matki. Wyjątkiem 
jest tu jakby jedna rzecz – to kobiety noszą dziecko, 
są w ciąży i to kobiety karmią piersią. W tych czyn-
nościach matki są niezastąpione i uważam, że są to 
względy, które przemawiają na rzecz tego, żeby jak 
najdłużej promować opiekę macierzyńską. Z tego, co 
wiem, ojcowie korzystają z tych urlopów w mniej-
szym stopniu, niż oczekiwał tego ustawodawca.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pani senator Jadwiga Rotnicka.
Pan senator Augustyn jeszcze prosi o głos.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Ja też.)
Dobrze.
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(rzecznik A.M. Dudzińska) ustawowych, aby było jasne, że jeżeli ktokolwiek 
z czymkolwiek wchodzi do szkoły, to musi być pi-
semna zgoda rodziców? Rodzicie składają deklaracje, 
czy chcą, aby dziecko uczestniczyło w lekcjach religii, 
etyki czy wychowania do życia w rodzinie. Dziecko 
uczęszcza na tego rodzaju zajęcia po uzyskaniu pi-
semnej zgody rodziców. Czy ten system nie powinien 
być poszerzony, czy nie powinno tu być analogicznie? 
To jest moje pierwsze pytanie, pytam o gwarancję 
ustawową.

A drugie pytanie: jakie interwencje by pani podję-
ła, już jako urzędujący rzecznik, po tym „Tęczowym 
piątku”, gdyby rodzice zwracali się do pani z uwaga-
mi, z oburzeniem? Do nas, przynajmniej do mnie jako 
do senatora napływają takie sygnały i trudno, żebym 
na nie nie reagował.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panie Senatorze, bo już za długo trwa to 

pytanie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Proszę bardzo, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Ja myślę, że tutaj trudność… Jest norma konsty-

tucyjna, ale ona nie jest respektowana. W takim razie 
trzeba by było zapytać, jaka jest rola prawa w kre-
owaniu zachowań. Wydaje mi się, że w dzisiejszych 
czasach coraz częściej mamy do czynienia, pewnie 
bardziej na poziomie szkół ponadpodstawowych niż 
w przypadku młodszych dzieci, z wydarzeniami typu 
flash mob. Oni się skrzykują na Facebooku, że się 
ubiorą na tęczowo i wtedy… No co? Nikt nie przy-
chodzi do szkoły. Tak więc to nie jest taki prosty 
problem, ale myślę, że zasługuje na to, żeby mu się 
przyjrzeć, też w kontekście takim wychowawczym, 
szerszym, a nie tylko zacieśniania przepisów. Moim 
zdaniem przyczyna jest gdzieś głębiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, podczas przedstawiania ostatniego 

sprawozdania wyrażono taką opinię, mówiło o tym 
kilku senatorów, że uprawnienia rzecznika praw 
dziecka są za duże. Były tu prezentowane pomysły 
podporządkowywania tego urzędu rzecznikowi praw 
obywatelskich. Tego typu opinie były tu wyrażane. 

w uzasadnieniu. Myślę, że jest tutaj cały obszar do 
zbadania, do wyjaśnienia, do zaproponowania jakichś 
rozwiązań, oczywiście we współpracy z rządem, 
z Ministerstwem Sprawiedliwości.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mogę jeszcze dopytać?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Przepraszam, o jeszcze jedną rzecz dopytam. Czy 

dziecko ma prawo wyrazić wolę, z którym z rodziców 
chciałoby być na stałe?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Ustawowo ma prawo wyrazić taką wolę, nie za-
wsze sądy to dopuszczają, ale są przepisy, które to 
regulują.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Bez względu na 
wiek?)

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy są przepisy…)
Przepisy są, ale praktyka, jak wiemy, jest inna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja bym chciał dopytać. Pani oczywiście ma rację, 

mówiąc o normie konstytucyjnej, która gwarantuje 
możliwość wychowania dzieci przez rodziców zgod-
nie z ich przekonaniami. Jest to zapisane w artykule 
konstytucji. Również ustawa oświatowa precyzuje 
prawa rodziców w tym względzie. Ale praktyka jest 
taka, niestety, mam takie sygnały, że organizatorzy, 
zanim weszli do szkoły, nie uzyskali indywidulanej 
zgody od poszczególnych rodziców na przeprowa-
dzenie swoich akcji, promocji, wykładów, pogadanek 
i inną tego typu działalność. I właściwie po uzyskaniu 
zgody dyrektora szkoły, który mówi: wszakże, ali-
ści na przeprowadzenie tego rodzaju akcji powinna 
być zgoda… Ale fizycznie nie zostało to zrobione. 
Teoretycznie rodzic może później zwrócić się do ku-
ratorium, zwrócić na to uwagę, ale sytuacja jest taka, 
że mleko już się rozlało, to już się wydarzyło.

Czy pani nie sądzi, że w tym względzie powinno 
nastąpić jednak jakieś doprecyzowanie przepisów 
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(senator M. Augustyn) przecież o to, żeby dodatkowe logo umieścić na pla-
katach, tylko żeby to miało jakiś sens – to na pewno 
będę się do tego przyłączać.

(Senator Mieczysław Augustyn: Polecamy się.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ponieważ pani marszałek na początku wezwała 

do pytań, ale także uwag i opinii, bo, jak rozumiem, 
debaty nie będzie, to chciałbym przede wszystkim 
pogratulować pani minister objęcia tej funkcji. 
Bardzo się cieszę, że Sejm w drugiej rundzie, po-
słowie w drugiej rundzie zreflektowali się i znako-
mitą większością głosów pani została rzecznikiem. 
Jednocześnie chciałbym podziękować za pani dzi-
siejszą krótką deklarację, z której bardzo mocno 
wynika jedno: że jako podstawowe prawo dziecka 
traktuje pani prawo do życia, i to dziecka rozumiane-
go właśnie tak, jak ustawa o rzeczniku praw dziecka 
mówi, czyli od samego poczęcia. Ta jednoznaczność 
w kwestii aborcji i eutanazji małych dzieci niepeł-
nosprawnych przemawia bardzo mocno. Pewnie je-
stem jednym z nielicznych, a może jedynym na tej 
sali, który obejrzał pani wystąpienie, które stało się 
przedmiotem niezrozumienia w Sejmie. Ja muszę 
powiedzieć, że interpretacja, jaka została przed-
stawiona przez jedną posłankę w Sejmie, dowodzi 
albo skrajnej głupoty, albo obrzydliwej podłości. Do 
wyboru. To dla mnie było zupełnie oczywiste, bo 
w momencie, kiedy wiedziałem o pani kandydatu-
rze, jak wiele innych osób, szukałem w internecie 
informacji i znalazłem właśnie to wystąpienie. I to 
właśnie tak interpretuję. Bardzo się cieszę, że pani 
tak jednoznacznie to mówi. Po prostu zabicie dziec-
ka przed urodzeniem i po urodzeniu jest tym samym. 
Tak rozumiem również dzisiejsze pani słowa. I to 
jest bardzo mocne. Dziękuję za to.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Agnieszka Maria Dudzińska: Dziękuję.)

A jeśli chodzi o pytania, to mam dwa.
Po pierwsze, jesteśmy w trakcie realizacji usta-

wy… można powiedzieć, takiego przyspieszenia re-
alizacji ustawy z 2011 r. o opiece nad dzieckiem do 
lat 3, a konkretnie programu rządowego „Maluch +”, 
a jeszcze konkretniej – konkursów na wydanie ok. 
450 czy 500 milionów zł w ciągu roku. No i w grun-
cie rzeczy ten projekt sprowadza się do tego, żeby 
zbudować więcej żłobków albo żeby coraz większej 
liczbie dzieci zapewnić miejsca w żłobkach i, że tak 
powiem, użłobkowić polskie maluchy do lat 3.

Chciałbym, żeby pani się do tego odniosła. Ponieważ 
wszyscy wiedzieliśmy, że nastąpi zmiana, ja to ode-
brałem jako być może zapowiedź jakichś zmian le-
gislacyjnych w tym zakresie. A to właśnie Senat kil-
kakrotnie przyczynił się do zwiększenia uprawnień 
rzecznika praw dziecka i bardzo jesteśmy zadowoleni, 
przynajmniej ja jestem bardzo zadowolony z tych 
zmian, sądząc po tym, jak one okazały się potrzebne. 
To pierwsze pytanie.

A druga sprawa to i pytanie, i może zwróce-
nie uwagi – patrzę tu na pana przewodniczącego 
Szymańskiego – chodzi o konkurs „List do ojca”, 
organizowany przez Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej Senatu od kilku kadencji. 
Konkurs ten zawsze cieszył się patronatem rzecznika 
praw dziecka. Czy w dalszym ciągu będzie można na 
taki patronat liczyć?

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

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Jeśli chodzi o samą konstrukcję urzędu, to dysku-

sja wokół urzędu rzecznika praw dziecka ma historię 
tak długą, jak sam urząd, a może jeszcze dłuższą. 
Ona na początku była burzliwa, potem dopisywa-
no kolejne uprawnienia… Dyskusja powraca przy 
każdym sprawozdaniu, i dobrze, dlatego że każde 
rozwiązanie prawne należy weryfikować i podda-
wać refleksji. Myślę więc, że to jest kwestia oceny 
tego, jakie jest zapotrzebowanie na te rozwiązania. 
Trudno mi w tej chwili to ocenić, ale tak jak śledzę 
tę działalność na podstawie sprawozdań, to wydaje 
mi się, że te uprawnienia dodatkowe były potrzebne 
i były wykorzystywane. Ale powiem szczerze, że ja 
najbardziej bym chciała, żeby ten urząd w ogóle nie 
był potrzebny, żeby nie trzeba było żadnych interwen-
cji podejmować, żebyśmy mieli takie prawo i żeby 
dzieci miały swoje prawa tak zagwarantowane, tak 
chronione, żeby nie był potrzebny dodatkowy urząd. 
I moją ambicją będzie, żeby liczba spraw się zmniej-
szała z roku na rok.

Jeśli chodzi o drugie pytanie… Pan Marek 
Michalak sprawował chyba ok. 300 patronatów 
w ubiegłym roku i ja po prostu nie znam ich wszyst-
kich. Trzeba to będzie pewnie na bieżąco rozstrzygać. 
Ale jeśli jest coś, co będzie mi bliskie i co będzie 
zasługiwało na patronat, a przede wszystkim ten pa-
tronat coś da – bo w przypadku patronatu nie chodzi 



115
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

(senator K. Radziwiłł) jowych im dziecko jest starsze, tym bardziej takich 
form potrzebuje. Zapoznam się z publikacją, o której 
pan senator wspomniał. Ja jej nie znam, ale wydaje 
mi się, że to jest dobry kierunek.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ona była prezento-
wana w Sejmie na posiedzeniu wspólnego zespołu…)

(Senator Antoni Szymański: W zespole do spraw 
prorodzinnych.)

Jest tak dużo tych zespołów, że nie sposób wszyst-
kiego śledzić. Ale to jest ciekawy kierunek i zapo-
znam się z tym materiałem.

Przepraszam, znowu nie zapisałam drugiego py-
tania.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Palenie w samo-
chodzie.)

Palenie w samochodzie. Wiadomo, jaka jest szko-
dliwość palenia. Oczywiście będę robić wszystko, 
żeby ograniczyć ekspozycję dzieci na czynniki, które 
medycyna dawno temu zdecydowanie określiła jako 
szkodliwe.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, mam takie pytanie. Może pani nie 

odpowiadać, ale mnie to bardzo ciekawi. Chodzi 
o próbę oceny, o plusy i minusy pani poprzednika. 
Co chciałaby pani poprawić, rozwinąć, udoskonalić? 
Czyli z jednej strony pytam o ocenę, a z drugiej strony 
– o to, co by pani chciała niejako wzmocnić w tym 
urzędzie i na co zwrócić szczególną uwagę. Pytam 
w odniesieniu do Michalaka.

Wicemarszałek Maria Koc:
Do pana ministra Michalaka.
Czy pani minister chce odpowiedzieć na to py-

tanie?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Oczywiście.
Ja myślę, że pełnienie przez 10 lat funkcji sze-

fa takiego urzędu, funkcji rzecznika powoduje, że 
jest pewna kontynuacja, ale powoduje też, że ta in-
stytucja staje się w dużej mierze urzędem i popada 
w pewną rutynę. Myślę, że taki reset, odświeżenie 
zawsze są dobre.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, bardzo proszę. Tak treściwie.)

Tak.
I moje pytanie jest takie: czy nie widzi pani ko-

nieczności, aby państwo bardziej wspierało tych ro-
dziców, którzy decydują się na wychowanie swoich 
dzieci w domu, na to przeznaczało jakieś środki, np. 
bon wychowawczo-opiekuńczy? Zwracam przy oka-
zji uwagę na badania pana profesora Kośnego, który 
wskazuje na to, że mamy dzieci, które opiekują się 
nimi w domu, wracają do pracy, tylko troszkę później.

Drugie pytanie, bardzo krótkie. Czy widzi pani 
możliwość podjęcia ponownie problemu wprowadze-
nia zakazu palenia przez osoby dorosłe w samocho-
dach, którymi jadą dzieci?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Jeśli chodzi o opiekę nad małymi dziećmi, to po-

wiem, że sama jestem z rodziny wielodzietnej. Mam 
troje dzieci, więc ten problem oglądałam z dwóch 
stron. Wydaje mi się, że troszeczkę zmienił nam się 
model rodziny. To nie jest tylko kwestia bycia dziecka 
z matką, ale również bycia dziecka wśród rówieśni-
ków. Nie mówię o niemowlętach czy tym bardziej 
o noworodkach, ale wydaje mi się, już dwuletnie dzie-
ci po prostu cenią sobie towarzystwo rówieśników. 
Zależy to od ich temperamentu, od charakteru i od 
indywidualnych potrzeb. Wydaje mi się jednak, że 
program ,,Maluch +’’ należy rozwijać, tym bardziej 
że dodano do niego komponent związany z umoż-
liwieniem w większym stopniu opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi. To jest ważne, bo dla tych dzieci 
towarzystwo rówieśników często jest niezwykle sty-
mulujące.

Oczywiście wiele zależy tu też od form opieki, 
bo opieka żłobkowa, taka, jaką ja pamiętam, z moich 
czasów, to jest zupełnie co innego. W tej chwili są to 
małe, kilkuosobowe grupy, z kilkoma opiekunkami. 
Oczywiście dla dziecka lepszym środowiskiem będzie 
dom, nie tylko ze względu na to, że jest w rodzinie, 
ale też ze względu na to, że jest w swoim otoczeniu. 
Taki maluch, idąc do placówki opiekuńczej, do grupy 
zewnętrznej, po prostu musi rano wstać, ubrać się 
i wyjść z domu tak jak dorośli, którzy wychodzą do 
pracy. Oczywiście dla dziecka do lat 3 najważniej-
sze jest to, żeby miało warunki cieplarniane w domu 
rodzinnym, ale, tak jak mówię, ze względów rozwo-
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(rzecznik A.M. Dudzińska) oboje rodziców? Bo to jest bardzo poważny problem, 
dlatego że coraz więcej dzieci wychowuje się u osób 
samotnych. To nie jest tylko kwestia opieki naprze-
miennej, takiej czy innej, ale po prostu propagowania, 
również poprzez rozwiązania prawne, rozmaitych 
działań, tak żeby dzieci miały realną opiekę i troskę 
ze strony obojga rodziców na co dzień, bo takie jest 
w moim przekonaniu ich prawo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Bardzo bliska jest mi kwestia pieczy zastępczej ze 

względu na jej zakres, bo to jest 70 tysięcy dzieci, ale 
też na problemy, jakie są sygnalizowane przez mini-
sterstwo w sprawozdaniach. Już w sprawozdaniu za 
2016 r. pojawił się problem spadającej liczby adopcji 
dzieci do pierwszego roku życia, co nie znaczy, że 
dzieci wymagających takiej adopcji jest mniej. Te 
dzieci są w pieczy zastępczej, jednak mniejsza jest 
gotowość społeczna do przyjmowania tych dzieci. 
I to, co również jest niepokojące – ministerstwo też 
wskazywało, że to powinno być przedmiotem reflek-
sji wszystkich instytucji – to spadek liczby adopcji, 
w przypadku których jest tzw. zgoda blankietowa, 
czyli nie ma ujawniania tożsamości dziecka. Są pew-
ne przypuszczenia, z czego to może wynikać: może 
chodzić o rodzenie dzieci na zamówienie, zrzekanie 
się ich na rzecz wskazanych rodziców zastępczych. To 
jest obszar, który jest bardzo trudny. Myślę też, że te 
dzieci są w najmniejszym stopniu chronione, tak jak-
by nie ma kto występować w ich imieniu. Oczywiście 
większość tych dzieci, tych 70 tysięcy z kawałkiem, 
na szczęście jest w pieczy zastępczej rodzinnej, bo jest 
w niej ok. 50 tysięcy. To jest dobre rozwiązanie, które 
w Polsce przez lata się rozwijało i rozwija się nadal. 
Jednak oczywiście nadal należałoby ciężar z pieczy 
instytucjonalnej przekładać na pieczę rodzinną, rów-
nież ze względu na koszty, bo najdroższą formą jest 
właśnie piecza zastępcza instytucjonalna. Ona jest 
w niektórych przypadkach nieunikniona, ale to nie 
jest dobry kierunek działania. Tak że jest to jedna ze 
spraw, którym na pewno bardzo będę się przyglądała, 
bo dzieci tego potrzebują.

Jeśli chodzi o prawo dziecka do obojga rodzi-
ców, to oczywiście to wynika i z biologii, i z potrzeb 
wychowawczych, rozwojowych, cała pedagogika 
rozwojowa to podkreśla. Tylko, niestety, życie jest 
takie, że nie zawsze ci rodzice zostają ze sobą ra-
zem. I w sytuacji, kiedy rodzice żyją na dwa domy, 
dziecko jest skonfrontowane z pewnym problemem. 

Myślę, że różnimy się z panem ministrem 
Michalakiem doświadczeniem osobistym, zawodo-
wym, społecznym, może i temperamentem, podej-
ściem do rozwiązywania problemów. Ja współpra-
cowałam z organizacjami pozarządowymi. Wszytko, 
co robiłam w odniesieniu do dzieci, zwłaszcza do 
dzieci niepełnosprawnych – to mój główny obszar 
zainteresowania – robiłam społecznie. Taka jest moja 
natura. Myślę, że będę bardzo zaangażowana w to, 
żeby realnie rozwiązywać problemy. Będę też bardzo 
zaangażowana w komunikację. Bardzo bym chciała 
stworzyć taki urząd, gdzie komórka odpowiadająca 
za szeroko pojętą komunikację społeczną, bo również 
z dorosłymi, będzie bardzo mocną komórką. Nie chcę 
tworzyć kolejnego urzędu, który zacznie się otorbiać 
w nawykach i tracić impet do działania. Chciałabym 
po prostu, żeby to było takie dynamiczne wejście. Nie 
wiem, na ile mogę to wszystko oceniać. Myślę, że 
ocena będzie w dużej mierze pochodziła z wewnątrz.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pani minister chce jeszcze coś dodać? Nie. 

Dziękuję bardzo.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Agnieszka Maria Dudzińska: Dziękuję państwu bar-
dzo.)

Pan senator Antoni Szymański.
Proszę.

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

Chciałbym zapytać o dwa obszary. Czy one są pani 
bliskie? Czy ma pani jakieś przemyślenia na ten 
temat? Czy będą one dla pani szczególnie ważne? 
W Polsce w systemie pieczy zastępczej jest duża licz-
ba dzieci, ponad 70 tysięcy dzieci. I my z jednej strony 
szczycimy się systemem rodzinnym, który rzeczy-
wiście jest wdrażany, ale z drugiej strony ten system 
ustabilizował się na bardzo wysokim poziomie. Czy 
pani dostrzega potrzebę, żeby minimalizować licz-
bę dzieci w tym systemie i nie zadowalać się tym, 
że zmniejsza się ona o może kilkaset dzieci w skali 
roku, gdy ona rzeczywiście powinna radykalnie się 
zmniejszyć? Przy okazji dodam, że my radykalnie 
zwiększamy liczbę pracowników w tym systemie, po-
wołujemy wręcz nowe zawody, a jednocześnie liczba 
dzieci, która się zmniejsza, nie przystaje do tego. To 
pierwsze zagadnienie.

A drugie dotyczy tego, o co poniekąd pytano, ale 
chciałbym wprost o to zapytać. Czy pani będzie silnie 
eksponowała prawo dziecka do wychowania przez 
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(rzecznik A.M. Dudzińska) obecnie na te cele wydatkowanych, i notabene blo-
kady tych kwot?

I wreszcie ostatnie zagadnienie, jeszcze trudniej-
sze. Za obecnych rządów wzmaga się opcja na rzecz 
zwiększenia konsumpcji napojów alkoholowych 
wśród dzieci i młodzieży, i zwłaszcza wśród dziew-
czynek – nałogu palenia. Jakie pani ma przemyślenia 
w tej sprawie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani Minister, proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Ja chyba nie zrozumiałam ostatniego pytania. 

Pierwsze chyba też nie do końca, ale jakoś się do niego 
odniosę, jednak co do tego ostatniego… Nie wiem, 
czy zostały zmienione jakieś przepisy w zakresie…

(Senator Jan Rulewski: No, pani przemyślenia 
w zakresie narastania…)

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Agnieszka Maria Dudzińska: Aha, okej…)

(Senator Jan Rulewski: …spożycia napojów al-
koholowych wśród dzieci i młodzieży oraz nałogu 
palenia, zwłaszcza wśród dziewcząt.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czyli chodzi o to, jak 
temu przeciwdziałać – tak?)

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Pierwsze pytanie, dotyczące udziału ojca w ro-

dzinie… Wydaje mi się, że nie jest to trudne pyta-
nie, poprzeczka nie jest jeszcze zbyt wysoko, Panie 
Senatorze, no…

(Senator Jan Rulewski: Ale rzeczywistość jest 
inna.)

Rzeczywistość jest inna i o tym świadczą też 
oczywiście problemy ze ściągalnością alimentów. 
Uważam, że my jako społeczeństwo mamy jeszcze 
lekcję do odrobienia z pokazywania odpowiedzial-
ności obojga rodziców za byt materialny dziecka, za 
jego rozwój i za udział w procesie wychowawczym. 
Tym bardziej że dziecko wychowywane w rodzinie 
kształtuje sobie obraz relacji między ludźmi ogółem 
w społeczeństwie, więc jeżeli ojciec nie daje dobrego 
przykładu, to jest to strata rozwojowa dla dziecka. 
Bez wątpienia ma pan rację, że ten udział ojca jest 
czasami pomijany.

(Senator Jan Rulewski: Chodzi o przemyślenia. 
Nie chodzi o to… tylko o pani przemyślenia.)

Ja mam przemyślenia takie, jakie mam obserwacje 
ze swojego otoczenia, ze swoich doświadczeń, rów-
nież w zakresie działalności pozarządowej na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych, gdzie poznałam naprawdę 

Ja muszę powiedzieć – co zresztą deklarowałam – 
że oczywiście dziecko ma prawo i do matki, i do 
ojca, ale to, że są dzieci wychowywane przez osoby 
niepozostające w związku małżeńskim… Wracając 
czy też nawiązując do tej pieczy zastępczej, powiem, 
że jest sporo przysposobień dzieci przez osoby sa-
motne. I to, co jak by się wydawało, może być dla 
dziecka niekorzystne, jest jednak lepszą formą niż 
pozostawienie dziecka w pieczy instytucjonalnej. 
Dla mnie takim przykładem, który, jak uważam, 
wszyscy powinniśmy mieć na uwadze, jest siostra 
Małgorzata Chmielewska i przysposobiony przez 
nią niepełnosprawny syn, który ma z nią jak w nie-
bie. To jest przykład osoby samotnej, która stała 
się zastępczą matką dla dziecka, które nie miało 
absolutnie żadnych szans. To tak jakby wchodząc 
na ten obszar pieczy instytucjonalnej… Ale oczy-
wiście dziecko potrzebuje mamy i taty. Tutaj nie ma 
żadnych wątpliwości co do tego, co jest dla dziecka 
najkorzystniejsze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Rzecznik in spe, nie tak ławo poddaję się 

pani urokom jak pan senator Radziwiłł, choć widzę 
w pani postać zdeterminowaną, zatem pytania będą 
nieco trudniejsze.

Pierwsze – ono częściowo już tu krąży – to pyta-
nie, czy ma pani przemyślenia, jak odejść od modelu 
wychowania przede wszystkim macierzyńskiego na 
rzecz pełnego, ale też z silną opcją ojcowską, obecnie 
zaniedbaną. Nieprzypadkowo o to pytam, bo pani jest 
kobietą i może być wątpliwość, czy pani jest w stanie 
to doświadczenie udziału ojca, dużej obecności ojca 
w rodzinie propagować.

Drugie zagadnienie: czy zamierza pani, zresztą 
wzorem innych rzeczników, zajmować się wyłącznie 
obroną praw dzieci prześladowanych, bitych, podda-
nych innym dewiacjom, nie wspominając o tym, że 
dziecko, oprócz tego, że ma prawa, ma jeszcze obo-
wiązki, które służą zrównoważonemu wychowaniu 
dziecka w rodzinie?

Trzecie pytanie jest związane z pierwszym. Polska 
jest rekordzistą w zakresie niealimentacji, czytaj: od-
dania setek tysięcy dzieci na wyłączną… zdania ich 
na wyłączną opiekę i środki materialne matki, czę-
ściowo zaledwie państwa. Pani przemyślenia, pani 
ocena obecnego systemu alimentacyjnego i kwot 



118
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

(rzecznik A.M. Dudzińska) dziecka i dla rodziny związane z takimi zachowa-
niami. O paleniu to samo… Z wyjątkiem tego, że 
taki zespół się, według mojej wiedzy, nie rozwija, 
ale ma miejsce niedotlenienie i są inne problemy 
zdrowotne u dziecka.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym powiedzieć, że palenie szkodzi za-

równo dziewczynkom, jak i chłopczykom, Panie 
Senatorze …

(Senator Jan Rulewski: Ale teraz więcej palą 
dziewczęta.)

A tego nie wiem.
Chciałabym jeszcze odnieść się do wypowiedzi 

jednego z senatorów, który wyjątkowo oglądał ten 
film… Ja też obejrzałam film z pani wypowiedzią 
i chciałabym powiedzieć, że zrozumiałam to tak, jak 
pani to przedstawiła na początku swojej wypowie-
dzi. Tak że tutaj nie miałam żadnych wątpliwości. 
Chciałabym zwrócić uwagę, odnosząc się do wy-
powiedzi pana senatora, że niestety nie tylko jed-
na osoba uległa… Niestety wiele osób, też z innych 
ugrupowań, bezkrytycznie podeszło do pewnych 
informacji, które się ukazały w mediach, albo źle je 
zinterpretowało.

Przechodzę do konkretnego pytania. Chciałabym 
jeszcze poprosić panią o odniesienie się do kwestii 
przemocy. Wspominał o tym pan senator, ale to chyba 
nie padło. Ja uważam, że przemoc prawdopodobnie 
nie narasta, ale cały czas jesteśmy bombardowani 
informacjami o przypadkach przemocy wobec dzieci 
w instytucjach państwowych, przypadkach przemocy 
niestety w rodzinie, przypadkach przemocy w do-
mach dziecka, w instytucjach. Słyszymy o przypad-
kach typu molestowanie seksualne itd. To dotyczy, 
tak jak na całym świecie, i instytucji państwowych, 
czyli np. domów dziecka, i instytucji kościelnych. 
Takie przypadki niestety są, są ujawniane w ostat-
nim czasie. Chciałabym panią poprosić, żeby pani 
się odniosła do tego, jaką rolę ma tutaj do odegrania 
rzecznik, w jakim sposób zamierza pani się tym zająć, 
jak pani widzi możliwość poprawy tej sytuacji. No, 
to rzeczywiście jest trudne do zniesienia. Żyjemy 
w XXI w. i dzieci nadal są poddawane, w różnych 
miejscach, w cywilizowanym kraju w środku Europy, 
różnego rodzaju formom przemocy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

fantastycznych ojców. Częściowo uważam, że jest 
taki mit, że ojcowie odchodzą od rodzin, gdzie jest 
dziecko niepełnosprawne, bo znam wielu wspania-
łych ojców, którzy przy tych rodzinach trwają i daliby 
się za dziecko pokroić. Uważam, że to jest też kwestia 
promowania pewnych postaw.

Jeżeli chodzi o obowiązki dzieci… No tak, także 
psychologia rozwojowa mówi, że dzieci, które mają 
obowiązki, nawet bardzo skromne, nawet jeśli to jest, 
nie wiem, rozpakowanie zmywarki, powieszenie pra-
nia czy wyniesienie śmieci, kształtują w ten sposób 
swój przyszły udział w społeczeństwie, więc jakieś 
obowiązki muszą być na nie nałożone. To jest element 
oddziaływań wychowawczych. Oczywiście rzecznik 
praw dziecka nic do tego nie ma, ale ten model jest 
modelem korzystnym społecznie, poza wszystkimi 
innymi względami.

Alimenty są tematem bardzo trudnym. Oczywiście 
nie można pozwolić na to, żeby kobiety, które zostają 
same z dzieckiem, nie miały środków do życia. Myślę, 
że tutaj też jest jeszcze duży obszar do działania. To 
tyle.

(Senator Jan Rulewski: A nałogi?)
Nałogi…
(Senator Jan Rulewski: Alkoholizm.)
No, Panie Senatorze, ja wielokrotnie widzę mło-

de dziewczyny z butelką piwa, czy to nad morzem, 
gdzie piwo się chłodzi w mokrym piasku obmywa-
ne falami, czy na Polu Mokotowskim, gdzie to piwo 
jest pite przez młode dziewczyny na ławkach. I jak 
to widzę, to zawsze myślę o tym, że jednym z pro-
blemów, które podejmował poprzedni rzecznik, ale 
które nie zostały jeszcze rozwiązane, a narastają 
w Polsce, jest występowanie u noworodków alko-
holowego zespołu płodowego i innych schorzeń. Bo 
to już jest skrajny przykład, gdy kobieta w czasie 
ciąży pije więcej czy regularnie, ale są dzieci, które 
są po prostu uszkodzone w ciąży przez alkohol. I to, 
że tak się dzieje i że to zjawisko narasta… Często te 
dzieci trafiają do pieczy zastępczej i często są adop-
towane bez wiedzy rodziców. Ja znam takie przy-
kłady też ze swojego otoczenia. Dopiero potem się 
ujawnia, że dziecko jest niepełnosprawne, a jeszcze 
później się ujawnia dlaczego. Tak więc problem 
jest, to jest problem społeczny i to jest problem, 
który zasługuje na dużą kampanię społeczną. Tak 
że nie karanie kobiet za picie alkoholu, nie nakłada-
nie kolejnych sankcji… Ja nie do końca wierzę w to, 
że prawem się da wszystko uregulować. Ja wierzę 
w to, że ludziom warto pokazywać konsekwencje 
ich działań. Te dziewczyny, które pozwalają sobie 
na picie, te kobiety w ciąży bagatelizują to zagro-
żenie. My po prostu potrzebujemy wiedzy o tym, 
jakie to może skutki wywołać, jakie jest ryzyko dla 
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nia społeczna adresowana do ofiar cyberprzemocy. 
A cyberprzemoc w największym uproszczeniu polega 
na tym, że dzieci filmują się nawzajem komórkami, 
filmują akty przemocy rówieśniczej, wrzucają to do 
internetu i niszczą się nawzajem. Koledzy, koleżanki 
niszczą się nawzajem w ten sposób. Problemy psy-
chiczne czy samobójstwa często wynikają właśnie 
z takich zachowań.

(Senator Barbara Zdrojewska: Jeżeli można jesz-
cze dopytać, Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Mam tylko króciutkie pytanie w sprawie Kościoła. 
Proszę mi powiedzieć, czy uważa pani, że rzecznik 
powinien np. podjąć jakiś dialog z Kościołem, zwró-
cić się do Kościoła w sprawach dotyczących mole-
stowania seksualnego, tych wykrytych przypadków, 
czy też uważa pani, że Kościół sam jest w stanie so-
bie z tym problemem poradzić. Czy pani zamierza 
czekać, czy jako rzecznik będzie pani podejmowała 
jakieś działania w tej sprawie? Dziękuję.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Ja jestem daleka od tego, żeby wiązać przemoc 
seksualną wobec dzieci z jakąkolwiek instytucją. 
Kościół podjął ostatnio pewne działania, było kil-
ka głośnych wystąpień biskupów skierowanych do 
diecezji, do kapłanów. Myślę, że ten problem jest 
w tej chwili dobrze nagłośniony, a Kościół to in-
stytucja, która będzie sobie z tym jakoś radziła. 
Przemoc seksualna dotyczy zawsze konkretne-
go dziecka i w każdym przypadku jest naganna, 
w każdym przypadku wymaga po prostu ścigania 
z mocy prawa. Są też inne środowiska, w których 
było głośno o tego typu przestępstwach. To są np. 
jakieś akademie teatralne, kluby sportowe, szkoły, 
a więc to nie jest problem jednej instytucji. Wydaje 
mi się, że akurat ta instytucja jest widoczna, jest 
bacznie obserwowana, ale problem polega po prostu 
na tym, że dzieci stykają się z dorosłymi przestęp-
cami w różnych miejscach.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Teraz pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Przemoc jest jednym z dużych tematów, dużych 
problemów związanych z rzecznictwem na rzecz 
dzieci, z urzędem rzecznika praw dziecka. Ustawa 
w art. 3 ust. 2 i 3 mówi o tym, że rzecznik ma działać 
na rzecz ochrony praw i działać na rzecz ochrony 
przed przemocą, również przed demoralizacją. To jest 
wprost w ustawie. Mówię o tym ze względu na to, że 
pani senator wspomniała również o przestępstwach 
seksualnych. To oczywiście jest obszar zaintereso-
wania rzecznika.

Jak temu przeciwdziałać? No, podstawową ścieżką 
są oczywiście działania odpowiednich służb, które 
podejmują interwencję w takim przypadku. W sy-
tuacji, kiedy coś takiego się dzieje, dziecko i rodzic 
– czy matka, czy opiekun – często potrzebują wła-
śnie szybkiej ścieżki interwencyjnej. I ja bym chcia-
ła udostępnić ścieżkę zgłaszania takich problemów 
bardzo szybko, również problemów z przemocą in-
stytucjonalną, i dać narzędzia tym osobom w posta-
ci gotowych informatorów, gotowych algorytmów 
postępowania w takim przypadku. Wydaje mi się, 
że to, czego nam nadal brakuje, to ścieżka postę-
powania w kontekście egzekwowania swoich praw, 
świadomości swoich praw i egzekwowania tych praw. 
W przypadku przemocy ludzie często sobie nie zdają 
sprawy z tego, że ich prawa są właśnie w tym mo-
mencie łamane.

Jeśli chodzi o przemoc instytucjonalną, to muszę 
powiedzieć, że jest tu pewien problem, który jest być 
może problemem niszowym, ale bardzo znamiennym. 
Chodzi mianowicie o to, że sądy rodzinne sygnalizu-
ją, iż zgłaszane są do nich wnioski o wgląd w spra-
wowanie władzy rodzicielskiej w przypadku uczniów 
niepełnosprawnych. Zgłaszają to szkoły, które nie 
radzą sobie z trudnymi zachowaniami tych dzieci, 
i w tej sytuacji rodzina, która takie dziecko wycho-
wuje, jest bezbronna i wobec szkoły, i wobec sądu. To 
jest często działanie podejmowane po to, by rodziców 
skłonić do określonego zachowania, najczęściej do 
zabrania dziecka ze szkoły albo do odstąpienia od 
żądania realizacji praw tego dziecka wynikających 
z prawa oświatowego. A więc to jest taki problem 
na styku resortu edukacji i resortu sprawiedliwości. 
Tutaj chodzi o przemoc instytucjonalną. Taka rodzina 
oczywiście wymaga wsparcia środowiskowego, a nie 
piętnowania i nasyłania kuratora sądowego, który 
potem nagle pojawia się na progu domu. A więc jest 
dużo takich obszarów, gdzie jest przemoc i jest bez-
radność związana z tą przemocą.

Oczywiście osobnym zagadnieniem jest cyber-
przemoc. To też jest coś, czego jesteśmy świadkami, 
i wydaje mi się, że potrzebna jest również kampa-
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orientowała, w jakim kierunku szczególnie będzie 
chciała pani pójść.

A podczas tej debaty chciałbym zapytać jeszcze 
o jedno. Mianowicie wychowujemy poprzez przykład 
rodziców, sąsiadów, nauczycieli, ale też przez przy-
kład, który idzie od polityków. Ten przykład często 
jest nieparlamentarny – mówię to w parlamencie – 
a wynika to stąd, że napięcia i polaryzacja są bardzo 
duże. Czasami słowa, które padają, są niewłaściwe 
i dają pewien przykład. Czy pani widzi w przyszłości 
taką możliwość, żeby apelować do polityków, żeby 
uświadamiać im, że ten język, który stosują, czasami 
jest językiem, który niekoniecznie dobrze wpływa 
na rozwój? Mówię to również w kontekście tematu 
przemocy, który był tu poruszany. Czyli że pewne 
sformułowania, które wnikają potem do świadomości, 
nie są korzystne dla rozwoju dzieci.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Ja się cieszę, że słyszę taką propozycję z wewnątrz 

parlamentu, bo to świadczy o tym, że taka refleksja się 
pojawia również tutaj, może szczególnie w Senacie. 
A najwięcej takich zachowań, powiedziałabym, im-
pulsywnych obserwuje się w Sejmie. Oczywiście, że 
jest to problem, ale myślę też, że warto uświadamiać 
dzieci i młodzież przy okazji lekcji wiedzy o społe-
czeństwie, na czym polega działalność polityczna, 
jakie mechanizmy za tym się kryją – tak? – i na czym 
w ogóle polega system rządzenia. Myślę, że to też jest 
coś, co dzieciom trzeba pokazywać. Także to, jakie 
zagrożenia są z tym związane. Na pewno w wielu 
przypadkach nie jest to budujący przykład. Ja mogę 
tylko podzielać to ubolewanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja chciałbym nawiązać może do poprzedniego 

pytania. Jestem przewodniczącym Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, która w zakresie swojej działalno-
ści ma też problem wychowania dzieci i młodzieży, 
zresztą mamy też taki senacki zespół ds. wychowania 
dzieci i młodzieży. Chciałbym powiedzieć, że już 
w 2007 r. w Senacie podjęliśmy uchwałę o potrzebie 
budowy atmosfery wychowawczej w Polsce, w któ-
rej to uchwale – a była tam też mowa m.in. o tym, 
że politycy właśnie też mają wpływ na wychowanie 
– mówiliśmy o potrzebie budowy zgody społecznej 
wokół wychowania i o tym, że wszystko wychowuje.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, mam pytanie. Nie zauważyłem spe-

cjalnej aktywności pani poprzedników w tym ob-
szarze, a sądzę, że on jest ważny dla wykonywania 
mandatu rzecznika praw dziecka. Myślę tutaj o prze-
mocy, która się pojawia w mediach. Czy pani w swojej 
wizji sprawowania tego urzędu widzi potrzebę np. ja-
kichś konsultacji? Pani nie ma w tym zakresie jakichś 
szczególnych kompetencji, niemniej jednak organem, 
który ma jakieś kompetencje kontrolne w stosunku 
do mediów, jest chociażby Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji. Czy pani minister widzi tu możliwość 
jakiejś współpracy? Czy ma pani taką chęć? Czy uwa-
ża pani, że to jest ważna sprawa? Mówię o przemo-
cy w mediach, o tym, aby współpracować z innymi 
instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za ten 
obszar w zakresie stosowania standardów, które są 
w wielu krajach stosowane, i to w krajach o ugrun-
towanej demokracji. Bo to nie polega na zabieraniu 
komuś wolności, tylko na ochronie tych, dla których 
nieodpowiedni przekaz może mieć traumatyczne zna-
czenie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Oczywiście, dziękuję za tę wskazówkę, bo to jest 

problem. Ten problem jest często trudny do rozwią-
zania, bo dzieci stykają się z tą przemocą również 
w mediach, których nie regulują ani przepisy, ani 
Krajowa Rada, tj. w mediach elektronicznych. One 
szukają różnych treści, a potem te treści do nich same 
przychodzą. Ale myślę, że przynajmniej na pozio-
mie przekazu radiowego i telewizyjnego z całą pew-
nością warto będzie się nad tym pochylić wspólnie 
z Krajową Radą.

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

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

Spośród wielu pytań wybrałem na koniec tylko jedno, 
dlatego że jako Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej będziemy mieli okazje zapraszać panią, 
kiedy pani osadzi się na tym urzędzie i będzie się już 



121
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

(senator K. Wiatr) o to troszczyłem i przy okazji kolejnych sprawozdań 
rocznych rzecznika praw dziecka dopytywałem o to, 
ewentualnie też wyrażałem swoje opinie, ponieważ 
tych spraw incydentalnych jest tak dużo… Wiem, 
że za każdą z nich stoi człowiek – i wtedy człowiek 
całą swoją uwagę na tym koncentruje – jednak te 
wystąpienia generalne dotyczą ogromnej liczby osób 
i w zasadzie rozbudowa tego obszaru dobra, wyda-
je się, jest najlepszą profilaktyką. A więc tutaj moje 
pytanie jest takie: jak pani widzi proporcje pomiędzy 
działaniami doraźnymi a tymi właśnie wystąpieniami 
generalnymi, które są niezwykle ważne?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Zdecydowanie się zgadzam z panem senato-
rem, ale żeby formułować wystąpienia general-
ne, to trzeba wiedzieć, czego one mają dotyczyć. 
Nawet jeżeli skuteczność tego, powiedzmy, siła 
rażenia jest większa, bo dotyczą większej grupy 
dzieci, którym można pomóc jednym trafnie do-
branym rozwiązaniem, to jednak trzeba wiedzieć, 
co wymaga reformy. Tak że ja bym tutaj od strony 
analitycznej patrzyła na to, co się pojawia w tych 
indywidualnych interwencjach i dlaczego się po-
jawia. I na takiej podstawie można oczywiście 
formułować wystąpienia generalne. To, że ktoś 
zgłosi problem, powie, że istnieje… Wydaje mi 
się, że zapoznanie się z samym problemem, bez 
obserwowania jakichś negatywnych skutków na 
poziomie konkretnych spraw, może się po prostu 
okazać nietrafionym wysiłkiem. Tak że wolała-
bym raczej metodą indukcji wyprowadzać z tych 
indywidualnych przypadków działania na pozio-
mie generalnym. Ale też nie jest tutaj tak… Bo 
interwencje indywidualne i wystąpienia generalne 
to jest taki ładny podział, a to się zazębia. Myślę 
też, że cała działalność komunikacyjna, na którą 
ja stawiam jako na taki trzeci nurt… Tutaj właśnie 
tworzy się kampanie społeczne w sytuacji, kiedy 
rozwiązania prawne są dobre, a z jakiegoś powodu 
– powiedzmy, że np. kobiety piją w ciąży – tutaj też 
jest jeszcze obszar do działania w tym względzie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Czesław Ryszka.
I jeszcze pan senator Wiatr.

A ja swoje pytanie chciałbym zadać w taki oto spo-
sób. Często w odbiorze społecznym funkcja rzecznika 
praw dziecka kojarzy się z różnymi interwencjami, ale 
rozumiem, że jest też potrzeba pewnej profilaktyki. 
Jak tutaj pani widzi sprawy takich działań profilak-
tycznych czy wręcz głęboko profilaktycznych?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Ja myślę, że profilaktyka bezpośrednia to nie jest 

taka sfera jak medycyna, że można czemuś zapobiec, 
raczej można mówić o pewnej miękkiej profilaktyce. 
I to jest uszczelnianie rozwiązań instytucjonalnych, 
dlatego że jeżeli dochodzi do problemów z egzekwo-
waniem praw dziecka, to one mają jakieś przyczyny. 
Albo jest to wadliwie skonstruowany przepis, który 
nie pozwala na zapobieganie przejawom łamania praw 
dziecka, albo jest to jakieś uwarunkowanie społeczne, 
kulturowe, albo prawo jest dobre, a coś nie działa 
gdzieś indziej. Tak więc myślę, że właśnie taka ana-
liza, o której mówiłam na początku, przyglądanie się, 
jakie są uwarunkowania, jakie są przyczyny tych pro-
blemów, które pojawiają się najczęściej, i tych proble-
mów, które są najistotniejsze, które są największym 
zagrożeniem… To potem prowadzi do tego, że można 
zaproponować pewne rozwiązania całościowe, które 
będą dotyczyć źródeł problemu, a nie tylko samych 
jego przejawów. Prawda? To jeśli chodzi o analogię 
właśnie między profilaktyką a medycyną. Trzeba zo-
baczyć, gdzie się ten problem rodzi.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan profesor chce dopytać?
(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, tak.)
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja mówię jeszcze – kontynuując to, co zostało po-

wiedziane – że są takie 2 główne obszary czy 2 główne 
narzędzia rzecznika praw dziecka. To z jednej strony 
jest właśnie ta działalność interwencyjna, a z drugiej 
strony – wystąpienia generalne. Te wystąpienia gene-
ralne dotyczą głównie pewnych rozwiązań prawnych, 
które albo są złe, albo ich po prostu nie ma. Ja muszę 
powiedzieć, że zawsze mnie interesowało, zawsze się 
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nak, że młodsze pokolenia już po prostu nie zdają 
sobie sprawy z tego, jakie są skutki tych chorób. 
A skutki szczepionek w skali ilościowej… To są 
oczywiście często ludzkie dramaty, ale ludzkie dra-
maty wynikają też z nadużywania leków dostępnych 
bez recepty, które my kupujemy na potęgę. Polska 
jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla koncernów far-
maceutycznych, faszerujemy się lekami dostępnymi 
bez recepty. I tutaj też są skutki uboczne, przecież 
również dzieci zażywają takie leki. A więc to jest 
kwestia podjęcia debaty, pokazania faktów i jak-
by uświadamiania tych rodziców, że są zagrożenia 
związane z brakiem szczepień i są zagrożenia zwią-
zane ze szczepieniami. A państwo jest zobowiązane 
do tego, żeby chronić społeczeństwo właśnie przed 
zagrożeniem epidemiologicznym. Dokładnie mówi 
o tym art. 68 ust. 4 konstytucji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja wysłuchałem tej wypowiedzi o wystąpieniach 

generalnych i boję się, że budowanie ich tylko na pod-
stawie tych incydentów, które były, to jednak zdecy-
dowanie za mało. Na pewno drugim takim obszarem 
jest opiniowanie bieżących ustaw, które są…

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Agnieszka Maria Dudzińska: A, tak. To tak samo 
jak…)

…i to jest niesłychanie ważne, tzn. w tym sensie, 
że jednak to jest trochę inne spojrzenie na te same 
sprawy. Myślę, że jak pani minister obejmie już urząd 
i zapozna się z lekturą z chociażby ostatniego roku, 
tym, ile było wystąpień i jakie te wystąpienia były, 
to jakby może do końca zrozumie, o co mi chodzi. 
Najkrócej ja bym to określił tak, że to jest kwestia 
budowy pewnej wrażliwości społecznej na te spra-
wy. Oczywiście można powiedzieć, że ministerstwo 
edukacji też jest takim podmiotem, ale wiemy, że 
zadania oświatowe to jest ogromne gospodarstwo 
i czasami to może mu umknąć. Ja muszę powiedzieć, 
że budowanie wrażliwości w tych obszarach jest nie-
słychanie, niesłychanie ważne. No, przede wszystkim 
u decydentów, u polityków, ale również u rodziców, 
u nauczycieli. Można oczywiście powiedzieć, że z po-
wołania nauczyciela to wynika, ale wiemy, że tego ni-
gdy dosyć, a poza tym świat dynamicznie się zmienia.

Ale żeby zakończyć pytaniem… Wiemy, że Polska 
była inicjatorem Konwencji o prawach dziecka, ale 
wiemy też, że rząd, podpisując tę konwencję, przed-
stawił też pewne deklaracje. Gdyby pani o swoim 
stosunku do tych deklaracji coś powiedziała…

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, chciałbym prosić o opinię na te-

mat problemu, który jest teraz takim, powiedzmy, 
gorącym kartoflem, mianowicie na temat szczepień 
ochronnych dzieci. Pani poprzednik wręcz gromił 
rodziców i groził odebraniem dzieci, przekazaniem 
ich do pieczy zastępczej. Ale np. odpowiedzialność 
moralna rodziców za szczepionkę, która powstała 
na bazie dzieci poczętych, po aborcji… No, to jest 
problem. Jakie pani zajmie stanowisko w tej sprawie? 
Dziękuję.

(Głos z sali: Szczepić czy nie szczepić?)

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Ja mam takie poczucie, że z jednej strony mamy 

do czynienia z niewiedzą, z niewiedzą dotyczącą 
np. tych niepożądanych odczynów poszczepien-
nych, na co kładą taki nacisk te organizacje, które 
niedawno w Sejmie o tej ustawie się wypowiadały. 
To jest realne, że szczepienia w minimalnym stop-
niu mogą wywoływać, w określonych warunkach, 
takie niepożądane odczyny. Z drugiej strony jest też 
prawdą, że te odczyny pojawiają się w przypadku 
pewnej podatności albo wtedy, kiedy dziecko jest 
nie do końca zbadane pediatrycznie, kiedy są jakieś 
uwarunkowania. My mamy małą wiedzę, mało się 
mówi przede wszystkim o tym, że to są odczyny, 
którym można zapobiegać. Jednak jest też tak, że 
pewne szczepienia zapobiegają chorobom, które 
dotyczą potem całej populacji. Nie jest to tylko 
kwestia indywidualnej wolności rodziców, kwe-
stia: szczepić czy nie szczepić. W tej chwili jest 
trend wzrostowy, są już tysiące rodziców, którzy 
nie szczepią swoich dzieci. Jednak problem chorób 
zakaźnych, które wracają, dotyczy również innych 
dzieci. Wiemy, że w niektórych krajach jest wymóg 
taki, że dziecko musi mieć kalendarz szczepień wy-
pełniony zgodnie z terminami, jakie są tam prze-
widziane, żeby mogło być przyjęte do placówki 
oświatowej. Widać więc, że w innych krajach też 
jest taki problem. My mamy dodatkowo dosyć dużą 
imigrację ze Wschodu, gdzie te szczepienia nie są 
tak pilnowane jak u nas. A więc to nie jest tak, że 
ktoś jest za szczepieniami czy przeciw szczepie-
niom.

Myślę, że my potrzebujemy tutaj również kampa-
nii informacyjnych właśnie na temat NOP, czyli tych 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Poza 
tym wydaje mi się, że rodzice… Moje pokolenie 
jeszcze pamięta, jak wyglądały niektóre choroby, 
którym szczepienia zapobiegają. Wydaje mi się jed-
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Chciałbym jeszcze zadać pani pytanie dotyczące 
problemu dopalaczy, który, no, siłą rzeczy… Dość 
alarmistyczne są te statystyki, informacje, to, o czym 
się dowiadujemy. I mam pytanie: czy pani minister 
planuje wypracowanie skutecznej strategii działań 
w tym zakresie podległego pani urzędu – oczywiście 
we współpracy z innymi instytucjami, a więc i po-
licją, i wymiarem sprawiedliwości, i środowiskami 
edukacyjnymi czy innymi – ale np. działań poprzez 
jakieś pozytywne kampanie pokazujące zagrożenia? 
No bo metoda zakazów czy eskalacji karalności nie 
zawsze przynosi oczekiwane efekty, więc również 
ten element edukacyjny jest niezwykle ważny i te 
pozytywne kampanie społeczne w tym zakresie. Jak 
pani minister widzi tę kwestię właśnie w perspekty-
wie wykonywania funkcji rzecznika praw dziecka? 
Dziękuję.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:

Problem dopalaczy jest problemem przerażają-
cym, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych. On 
się wiąże z pewną naturalną skłonnością młodzieży 
do eksperymentowania, tak jak w ogóle problem 
używek, gdyż dopalacze są tylko jedną z używek, 
choć może najbardziej niebezpieczną, bo wiemy, 
że nawet jednokrotna konsumpcja substancji, która 
nie jest zbadana, nie jest dopuszczona, może się 
skończyć tragicznie. Wydaje mi się, że to się wiąże 
właśnie z pewną tendencją młodzieży do… z pew-
nymi problemami młodzieży w spędzaniu wolnego 
czasu, z formami, z trendami w zakresie spędzania 
wolnego czasu. Jeżeli młodzi ludzie, spotykając 
się – czy u kogoś w domu, czy gdzieś w jakimś 
lokalu, czy na świeżym powietrzu – zajmują się za-
żywaniem dopalaczy albo wspomagają się w nauce 
środkami psychogennymi, to jest to zdecydowanie 
temat na kampanie społeczne, tak jak pan senator 
zaproponował. Użył pan senator sformułowania 
„pozytywne kampanie”. One na pewno nie będą 
pozytywne…

(Senator Jan Maria Jackowski: W pozytywnym…)
Pokazujące skutki tego, tak. To jest też kwestia 

wiedzy. Wydaje mi się, że mało o tym mówimy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie ma.
Pani Minister, bardzo pani dziękuję.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Agnieszka Maria Dudzińska: Dziękuję bardzo.) 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska:
Sądzę, że jeśli chodzi o wystąpienia generalne, to 

my jesteśmy bardzo blisko w naszym myśleniu, tylko 
może z trochę innych punktów widzenia na to patrzy-
my. Bo też wystąpienia generalne to nie jest jakaś 
abstrakcja, tylko to są bardzo konkretne sprawy róż-
nej rangi. Zresztą niektóre były bardzo szczegółowe.

A jeśli chodzi o opiniowanie ustaw, to oczywiście 
ja opiniowałam wiele projektów – działając społecz-
nie, opiniowałam wiele projektów – i zawsze naj-
ciekawszą częścią projektu są uzasadnienie i ocena 
skutków regulacji. Wydaje mi się, że tutaj też widać, 
że jest pole do dyskusji i jest pole do pokazania, na 
ile to jest ważne. Tak więc myślę, że zdecydowanie 
trzeba trzymać rękę na pulsie.

Jeśli chodzi o samą Konwencję o prawach dziecka, 
to ja jako Polka jestem dumna, że to jest jakby nasz 
wkład w ochronę praw dziecka, ochronę globalną czy 
we wszystkich krajach, które ratyfikowały konwen-
cję. Zastrzeżenia, które Polska zgłosiła, dotyczyły 
m.in. prawa rodziców adopcyjnych do tego, żeby nie 
ujawniać tożsamości dziecka, czyli jakby zachowania 
tej anonimowości. No, nie wydaje mi się, żeby tutaj 
było z czego rezygnować. Chyba, że pan senator ma 
coś innego na myśli.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, zdecydowanie… 
Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Niezależnie od konwencji, niezależnie od zastrze-

żeń były jeszcze tzw. deklaracje rządu dotyczące praw 
dziecka. I to jest bardzo ciekawa lektura. I muszę 
powiedzieć, że kolejni rzecznicy praw dziecka mieli 
bardzo różny stosunek do tych deklaracji. A są one 
niezwykle, niezwykle ważne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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(wicemarszałek M. Koc) wych i resortowych, w tym obejmujących realizację 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; po dru-
gie, zadań związanych z promowaniem i wspieraniem 
systemów wsparcia osób niepełnosprawnych; po trze-
cie, zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w za-
kresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Podczas 
posiedzenia komisji sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, pan minister 
Michałkiewicz, wyjaśnił, że tak na prawdę te progra-
my będą dostosowane do zmieniających się potrzeb 
osób niepełnosprawnych i będą one konstruowane 
w taki sposób, by, po pierwsze, zapewnić z tych środ-
ków… Wspomaganie zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnościami jest bardzo ważne, bo to nie jest tylko 
kwestia dochodu tych osób, ale również ich aktywiza-
cji zawodowej, wyjścia z domu. I na to te środki będą 
przeznaczone. Po drugie, znajdą się środki na opiekę 
wytchnieniową. To jest bardzo ważny element opieki, 
szczególnie w przypadku osób, które są niepełno-
sprawne i którymi opiekuje się rodzina. Te osoby 
z rodziny będą mogły chociaż na chwilę oderwać się 
od tej opieki. W placówkach całodobowych będą zor-
ganizowane miejsca, które będą przyjmowały osoby 
z niepełnosprawnościami, by można było na tydzień 
czy 2 tygodnie taką opiekę wytchnieniową zapewnić.

Kolejna kwestia, która będzie w ramach tych pro-
gramów realizowana, to jest wsparcie zdrowotne. Tu 
chodzi o dostosowanie placówek sanatoryjnych i re-
habilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W tej chwili mamy takie sygnały, że osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami nie mogą do końca korzy-
stać z oferty, która jest w tej chwili na rynku usług 
zdrowotnych w zakresie rehabilitacji, bo placówki 
są nieprzystosowane do ich potrzeb. I to się właśnie 
ma zmienić.

No i wreszcie te programy będą także rozwijały 
system asystentury osobistej, tak żeby osoby niepeł-
nosprawne mogły funkcjonować w życiu publicznym, 
wyjść z domu ze wsparciem, w asyście tych osób, 
które będą zatrudniane.

Dyskusja, jaka toczyła się na posiedzeniu komi-
sji… Głos w dyskusji zabierali państwo senatoro-
wie: pan senator Libicki, pan senator Rulewski, pan 
senator Augustyn, pani senator Orzechowska, pan 
senator Słoń, ja również zabierałem głos. Te wypo-
wiedzi w zasadzie oscylowały z jednej strony wokół 
samej definicji, samej nazwy ustawy, czyli samego 
pojęcia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych… Były pytania dotyczące tego, 
czy warto konstruować nową formułę prawną, sko-
ro mamy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i instytucje, które wyspecjali-
zowane są w pomaganiu osobom niepełnosprawnym. 
Były również wątpliwości i pytania dotyczące tego 
wspomnianego przeze mnie art. 6, w którym kon-

Dziękuję powołanej przez Sejm rzecznik praw 
dziecka, pani Agnieszce Marii Dudzińskiej, za udzie-
lenie odpowiedzi na pytania senatorów.

Informuję, że głosowanie w tej sprawie zostanie 
przeprowadzone w bloku głosowań.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad: usta-
wa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 972, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 972 A.

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

(Głos z sali: To jest ostatni punkt dzisiaj?)
Tak.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, 

mam przyjemność przedstawić sprawozdanie. 
Komisja obradowała dzisiaj, przedmiotem na-
szych obrad była ustawa dotycząca utworzenia 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Sama ustawa jest wynikiem za-
powiedzi rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczących 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie 
finansowym. Będzie to miało charakter daniny, której 
fundusze będą pochodziły z dwóch źródeł. Pierwsze 
to część składki z Funduszu Pracy. W skali roku to 
będzie w granicach 650 milionów zł, przy czym nie 
będzie to dodatkowo obciążało ani pracowników, ani 
pracodawców, to będzie po prostu wydzielona część 
tej składki. Druga część tego funduszu to tak zwana 
danina solidarnościowa, która będzie obliczana od 
wysokości dochodów osób, które w skali roku osią-
gają dochody powyżej 1 miliona zł – od tej wartości 
powyżej 1 miliona zł zapłacą składkę w wysokości 
4%. Oczywiście to założenie będzie realizowane 
dopiero w roku 2020, podatek wejdzie w roku 2019. 
Szacujemy, że wartość składek wpłacanych przez ok. 
21 tysięcy podatników, a szacujemy że tyle jest osób, 
które osiągają dochody powyżej 1 miliona zł, będzie 
w granicach 2 miliardów zł.

Drodzy Państwo, ten fundusz będzie przeznaczo-
ny… Ustawodawca w art. 6 założył, na co będą prze-
znaczone te środki finansowe, tutaj są wyszczególnio-
ne trzy punkty. One mają charakter dość ogólny, co 
było poruszane na posiedzeniu komisji, gdzie skon-
struowano taki zarzut, że to jest sformułowane zbyt 
ogólnie. Gdy czytamy ten art. 6 in extenso, to możemy 
się dowiedzieć, że środki z funduszu będą przezna-
czone na realizację: po pierwsze, programów rządo-
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(senator sprawozdawca R. Majer) A jeżeli chodzi o samą wartość, to szacujemy, że 
w roku 2020, kiedy ta danina w pełni zacznie obowią-
zywać, wpłynie do budżetu kwota w granicach około 
2,5 miliarda zł. 650 milionów zł będzie ze składki na 
Fundusz Pracy, z tego odpisu, a ok. 2 miliardy zł – 
tam mamy szacunki, że 1 miliard 900 milionów zł, 
1 miliard 800 milionów zł, to zawsze jest jakaś gra-
nica – to będzie kwota, która będzie możliwa do wy-
korzystania.

Pan senator raczył zapytać, jaki będzie tryb wyko-
rzystywania tych środków. Pieniądze będą wpływały 
do budżetu i w zależności od tego, jak Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaże, będą 
przekazywane albo do PFRON, albo bezpośrednio do 
samorządów lokalnych, które w ramach zadań zleco-
nych czy własnych będą je mogły wykorzystywać.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, ja mam wrażenie, że pan senator 
nie do końca zrozumiał moje pytanie. Ja pytałem nie 
o to, ile osób będzie objętych pomocą z tych środków, 
tylko o to, ile będzie osób płacących.

(Senator Ryszard Majer: A, to przepraszam.)
I prosiłbym o jakieś doprecyzowanie.

Senator Ryszard Majer:

Mamy tę wartość. Szacujemy, że w 2019 r. podat-
kiem zostanie objętych ok. 21 tysięcy podatników, 
bo tyle osób, według szacunku skarbówki, osiąga 
dochody powyżej 1 miliona zł. 21 tysięcy podatników.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tylu mamy 
milionerów.)

(Senator Jan Rulewski: Taka bieda…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać o 2 spra-

wy, o to, czy na posiedzeniu komisji pojawiły się 2 
wątpliwości.

Pierwsza wątpliwość jest taka, że to jest jednak 
jakaś forma antagonizowania środowiska osób nie-
pełnosprawnych z ludźmi najzamożniejszymi.

I drugie pytanie: czy prawdą jest… Czy pojawiła 
się wątpliwość dotycząca tego, że ta część środków 
z Funduszu Pracy, która miałaby zasilać ten fundusz 
solidarnościowy, nie jest ujęta w ustawie budżetowej 
na 2019 r. i że w związku z tym może powstać pewien 

struuje się pewną ogólną koncepcję funkcjonowania 
zadań w tej ustawie, tak by można było elastycznie 
podchodzić do zdarzających się przypadków.

Komisja większością głosów rekomenduje pań-
stwu przyjęcie ustawy bez poprawek. Bardzo dzię-
kuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy jest szacowana, znana liczba 

osób, które będą tą daniną objęte? Jaki to jest rząd 
wielkości, jaka liczba osób według szacunków będzie 
tą daniną objęta? I jaka jest szacowana wysokość 
wpływów, które będą z tytułu tej daniny? Chodzi 
mi o wymiar liczbowy. I jak to będzie zorganizowa-
ne technicznie, czy to będzie na zasadzie jakiegoś 
subkonta? Jak fizycznie będzie później wyglądało 
wykorzystywanie tych środków? Dziękuję bardzo.

(Senator Ryszard Majer: Odpowiadamy czy gru-
pujemy?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Odpowiadamy.

Senator Ryszard Majer:
Dobrze.
Panie Marszałku, Panie Senatorze, liczba osób, 

które będą objęte beneficjami z tej daniny solidarno-
ściowej, na posiedzeniu komisji nie padła. Być może 
pan minister będzie w stanie tę liczbę wskazać. Mamy 
w tej chwili w Polsce kilka milionów osób z niepeł-
nosprawnościami. Te niepełnosprawności są bardzo 
różne. Można domniemywać, że w różnym zakre-
sie osoby niepełnosprawne będą tym obejmowane. 
Faktem jest też, że tych osób niepełnosprawnych nam 
przybywa, bo wraz ze starzeniem się społeczeństwa 
liczba osób niepełnosprawnych będzie się zwiększać. 
Tak że o samą liczbę tych osób proponuję dopytać 
pana ministra Michałkiewicza.
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(senator J.F. Libicki) skarbowe i Ministerstwo Finansów powinni mieć na 
uwadze taką sytuację, że ktoś może próbować omijać 
obowiązujący system prawny, zarówno w przypad-
ku tej ustawy, jak i każdej innej, która wprowadza 
korekty do systemu podatkowego. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy może pan senator sprawozdawca wyjaśnić 

słowa „danina solidarnościowa”? Co dokładnie 
oznaczają te słowa? Bo według mnie oznaczają 
„wszyscy”. Tak więc to jest moje pierwsze pytanie: 
skąd ta nazwa, skąd się wziął pomysł na tak kurio-
zalną nazwę?

I proszę mi powiedzieć: czy jest uczciwe wpro-
wadzanie stawki podatkowej, jakiejkolwiek i na 
jakikolwiek cel, tylko dla wąskiej grupy osób? 
Czy to jest zgodne z konstytucją? I czy Trybunał 
Konstytucyjny, jeżeli pójdzie do niego skarga, nie 
odrzuci tego?

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Odpowiadając 
na pytanie o daninę solidarnościową, uprzejmie in-
formuję, że kwestia daniny solidarnościowej zosta-
ła uwzględniona w ustawie, nad którą w tej chwili 
procedujemy, czyli w ustawie o Solidarnościowym 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina 
solidarnościowa będzie stanowiła 4% powyżej 1 mi-
liona wykazanego w zeznaniach podatkowych. Tą 
daniną będzie objętych 21 tysięcy podatników, którzy 
ten 1 milion zarabiają w roku kalendarzowym. Danina 
solidarnościowa w roku 2020 powinna przynieść bu-
dżetowi około 2 miliardów zł dochodu, z przezna-
czeniem dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji 
spowodowanej niepełnosprawnością.

Senator Robert Dowhan:

Ale ja nie pytałem, co to przyniesie. Zadałem 
konkretne pytania. Niech mi pan wytłumaczy, co to 
jest danina solidarnościowa, co te słowa dokładnie 
oznaczają. Czy to oznacza, że wszyscy ją zapłacą, 
czy tylko konkretne osoby? Dlaczego ten podatek 
jest tylko dla wybranych osób, a nie dla wszystkich, 
skoro wszyscy opowiadają, że to jest solidarnościowy 
podatek?

formalny problem ze, że tak powiem, skierowaniem 
się po właśnie te środki z Funduszu Pracy i prze-
kazaniem ich na fundusz solidarnościowy? Bardzo 
dziękuję.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, rzeczywiście 

pojawiła się wątpliwość dotycząca tego, co pan se-
nator podniósł, czyli antagonizowania środowiska 
osób niepełnosprawnych i środowiska tych osób, 
które płacą najwyższe podatki w naszym kraju. Tę 
wątpliwość rozwiał pan minister Michałkiewicz, 
który wskazał, że ustawa rodziła się w toku konsul-
tacji społecznych i w żadnym przypadku żadna ze 
stron, żaden z podmiotów, czy to podmioty fizyczne, 
indywidualne, czy podmioty, które gromadzą środo-
wiska gospodarcze, a przecież są takie, nie zgłosiła 
wątpliwości co do tej formy daniny solidarnościo-
wej. Ale wątpliwość, tak jak pan senator powiedział, 
faktycznie się pojawiła.

Druga wątpliwość, o której pan senator mówi, 
czyli taka, że to nie jest ujęte w ustawie budżetowej. 
Też otrzymaliśmy wyjaśnienia ze strony Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że nie może być 
ujęte, dopóki obecna ustawa nie zostanie uchwalona. 
Kiedy obecna ustawa zostanie uchwalona przez Sejm 
i Senat i pan prezydent ją podpisze, konsekwencją 
tego będzie zmiana projektu budżetu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Mam kolejne pytanie dotyczące tego, czy ta kwestia 

była poruszana na posiedzeniu komisji. Mianowicie 
czy ta ustawa może wywołać taki skutek, że ktoś 
będzie dokonywał tzw. optymalizacji płacenia po-
datków, czyli mówiąc bardziej bezpośrednio, unikał 
płacenia ich np. w Polsce albo stosował różne techniki 
optymalizacyjne? Czy padła jakaś informacja na ten 
temat? Czy tego typu zjawiska są szacowane, prze-
widywane? Bo być może to spowoduje, że wysokość 
tych środków, jak najbardziej potrzebnych osobom 
niepełnosprawnym, ulegnie jakiejś zmianie. Dziękuję.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, na posiedze-

niu komisji nie padło pytanie dotyczące optymaliza-
cji podatków, czyli możliwości omijania tej daniny. 
Niemniej uwaga jest na pewno bardzo cenna i służby 
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wynika, że Fundusz Pracy jest w tej chwili w na 
tyle dobrej kondycji finansowej, że będzie go stać 
na to, żeby część środków przeznaczyć na zasilenie 
Funduszu Solidarnościowego.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma więcej pytań?
A, pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję.
Dlaczego państwo po raz kolejny wyręcza się 

podmiotami gospodarczymi? Przypomnę że PFRON, 
który istnieje od wielu lat, jest również utrzymywa-
ny z danin osób, które zatrudniają powyżej iluś tam 
pracowników. To są daniny na rzecz państwa, któ-
rych nie można odliczyć sobie od kosztów przycho-
du. I teraz kolejny raz chcecie państwo wrzucić 4%. 
Ponoć w Polsce jest tyle kasy i nie jesteśmy zagrożeni, 
a taki podatek istnieje tylko w Grecji i w Portugalii, 
gdzie był kryzys. Wprowadzono ten podatek dlatego, 
że finanse publiczne nie były na tyle wydolne, żeby 
uregulować swoje należności. A ja słyszę, włączając 
odpowiednie media, że na wszystko starcza, więc nie 
rozumiem, po co to się wprowadza.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Cieszymy się, że pan senator ogląda odpowiednie 
media.

Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni 
Państwo! Danina solidarnościowa nie jest unikal-
nym rozwiązaniem stosowanym w naszym kra-
ju. Rząd polski, proponując tę ustawę, po prawie 
półrocznych konsultacjach, bo one trwały długo, 
wyszedł z założenia, że grupa podatników, te 
21 tysięcy osób, które zarabiają powyżej 1 milio-
na zł, może sfinansować wsparcie dla osób, które 
są w najtrudniejszym położeniu. Idea solidarności 
publicznej jest taka, że państwo musi ważyć, na 
co przekazuje środki i kto te środki przekazuje. 
Wydaje się, że w tym rozwiązaniu fundusze osób, 
które mają najwyższe dochody w Polsce, po za-
płaceniu 4-procentowego podatku od dochodów 
powyżej 1 miliona zł, nie zostają jakoś szczególnie 
uszczuplone, a można będzie dzięki temu zrobić 
bardzo wiele dobrego dla osób, które rzeczywiście 
takiego wsparcia i pomocy wymagają.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Próbuję od-
powiedzieć. Pojęcie solidarności w polityce spo-
łecznej jest rozumiane jako działanie na rzecz dobra 
ogólnego, w szczególności na rzecz osób, które mają 
ograniczone możliwości korzystania z praw, jakie 
daje im państwo. W związku z tym proponujemy 
ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, czyli wsparcie osób, które mają 
obiektywnie utrudnioną sytuację, jeśli chodzi o poru-
szanie się na rynku społecznym, na rynku pracy i na 
rynku zdrowotnym, poprzez wprowadzenie daniny 
solidarnościowej. Danina solidarnościowa jest formą 
opodatkowania, którym będą objęte osoby zarabiają-
ce w skali roku powyżej 1 miliona zł. Chodzi o 4% 
powyżej tego 1 miliona dochodu, który te osoby wy-
kazują. Szacujemy, że będzie nią objętych 21 tysięcy 
podatników, co w roku 2020 przyniesie do budżetu 
około 2 miliardów zł. Takie jest rozumienie daniny 
solidarnościowej.

Jeżeli pan senator pyta o zgodność z konstytucją, 
to odpowiem, że na posiedzeniu komisji pani legislator 
z Senatu nie wniosła uwag co do kształtu prawnego 
ustawy, nie zgłosiła żadnych poprawek legislacyjnych. 
Badanie zgodności z konstytucją nie jest właściwością 
Senatu, ale Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ustawa 
przejdzie cały tok procedowania, to wówczas można 
będzie zapytać Trybunał Konstytucyjny, czy jest ona 
zgodna z konstytucją. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Na posiedzeniu komisji sprawa tej ustawy była 

stawiana w ten sposób, że część środków – pan tu wy-
liczył 600 milionów – będzie pochodziła z Funduszu 
Pracy. Nasuwa się pytanie o rozliczenie tej składki. 
Czy starczy środków z tej składki, skoro już w przy-
padku innych ustaw ta składka jest, powiedzmy, swo-
istą kasą? Czy to się zbilansuje? Czy, innymi słowy, 
wystarczy środków przewidzianych w tej ustawie, 
tak żeby z tego Funduszu Pracy korzystać? I czy pan 
minister przedstawił to rozliczenie?

Senator Ryszard Majer:
Bardzo dziękuję za to pytanie.
Rzeczywiście, Panie Senatorze, na posiedzeniu 

komisji ten problem był przedmiotem dyskusji. Z wy-
jaśnień, jakie przedstawił pan minister Michałkiewicz, 
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koniec tego roku w funduszu będzie ponad 13 miliar-
dów zł. Planujemy, że w 2019 r. – i to jest w budżecie 
– będzie ponad 19 miliardów zł.

Jeśli chodzi o pytanie, czy to w ustawie budżeto-
wej się znajdzie… No, oczywiście, że się znajdzie, 
ale musimy najpierw uchwalić tę ustawę, żeby się to 
znalazło. Poprawka jest przygotowana, jest już uzgod-
niona z Ministerstwem Finansów. Tak że będzie po-
prawka, która w planie finansowym Funduszu Pracy 
przesunie część środków finansowych na zadania 
związane z funduszem solidarnościowym. Tak więc 
oczywiście o tych rzeczach pamiętamy, są one przy-
gotowane, nie ma żadnych zagrożeń.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych jest tego typu funduszem, który 
da możliwość finansowania oprócz tych zadań, które 
są finansowane z budżetu, innych zadań służących 
budowie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 
Te potrzeby są różne. Przypomnę, że w art. 6, który 
mówi o zadaniach, które będą finansowane, mówi-
my nie tylko o tym, że będą to programy rządowe, 
resortowe – resorty będą realizowały szereg progra-
mów – ale także o zadaniach z zakresu innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepeł-
nosprawnych. Sytuacja się zmienia. Chcemy, żeby 
innowacyjne rozwiązania, jeśli chodzi o rehabilitację 
osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o zaopatrzenie 
w sprzęt ortopedyczny, jeżeli chodzi o rehabilitację 
społeczną, zdrowotną czy leczniczą, można było fi-
nansować z tego funduszu i jakość życia osób nie-
pełnosprawnych faktycznie i w sposób zdecydowany 
poprawiać. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym podrążył ten temat opty-

malizacji podatkowej, choć on trochę wykracza poza 
materię tej ustawy, bo to jest problem, który obiek-
tywnie istnieje i istniał przed pojawieniem się po-
mysłu wprowadzenia tej daniny solidarnościowej. 
Otóż czy rząd w jakiś sposób przygotowuje strategię, 
rozważa, w jaki sposób przeciwdziałać zjawisku tej 
optymalizacji w sytuacji, gdy ona wzbudza pewne 
wątpliwości prawne? No, jest taka, nazwijmy to, sza-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować senatorowi sprawozdaw-

cy, który bardzo dokładnie i wyczerpująco wyjaśnił 
wszystko, ale ponieważ było trochę konkretnych py-
tań, to spróbuję od razu ustosunkować się do nich.

Oczywiście „daniny publiczne” są terminem zna-
nym z ustawy o finansach publicznych – składają się 
na nie różnego rodzaju składki, podatki, opłaty itd. 
– więc nie jest to termin, który został wprowadzony 
tylko w tej ustawie. On funkcjonuje w ustawie o fi-
nansach publicznych, funkcjonuje w słowniku języka 
polskiego, więc tutaj nic takiego się nie dzieje.

Jeśli chodzi o to, co mówił pan senator, że w róż-
nych krajach takie daniny są, funkcjonują, to dodat-
kowy podatek dochodowy jest w Grecji, Niemczech, 
Austrii, dodatkowa stawka podatku dochodowego 
– w Czechach i Portugalii. Są podatki od dochodów 
kapitałowych, majątkowych, które mają charakter 
solidarnościowy. Więc jest to stosowane w wielu kra-
jach europejskich i traktowane jako coś normalnego.

Jeśli chodzi o to, o co pan senator Libicki pytał, 
o składki z Funduszu Pracy, to przypomnę, że na ko-
niec tego roku Fundusz Pracy ma dysponować 13 mi-
liardami 200 milionami zł. Na koniec 2019 r. planowa-
ne jest ponad 19 miliardów zł. Jeśli chodzi o 2018 r., 
to on oczywiście jest większy, bo są też oszczędności 
z poprzednich lat. W 2018 r. z tej składki 2,45% plano-
wane było 11 miliardów 200 milionów zł… W 2019 r., 
nawet jeżeli odejmiemy od składek 0,15% na fundusz 
solidarnościowy i zostanie 2,3% na Fundusz Pracy, 
to ciągle będzie 11 miliardów 600 milionów zł, czyli 
więcej niż w tym roku. Pamiętajmy, że spadło bezro-
bocie, że wzrosły płace, więc fundusz naprawdę jest 
w dobrej kondycji finansowej i przekazanie 0,15% 
nie zagraża jego funkcjonowaniu, wręcz odwrotnie, 
fundusz ma nadwyżki, te nadwyżki są w tym roku. 
Przypomnę, że mimo wydawania środków finanso-
wych na aktywne formy zwalczania bezrobocia na 
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(senator J.M. Jackowski) zostanie rozdysponowane poprzez programy rządo-
we, programy resortowe, z tego będą finansowane 
konkretne programy, często w drodze konkursów, 
w drodze dotacji.

Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. 
W ramach źródeł finansowania funduszu solidarno-
ściowego są także inne przychody czy dochody. Już 
w tej chwili widać zainteresowanie prywatnych osób, 
które z różnych powodów chciałyby przekazać na 
rzecz funduszu darowiznę służącą osobom niepełno-
sprawnym. Pytano mnie już o to, czy będzie można to 
zrobić, kiedy i jak. Tak więc to nie jest tak, że nasze 
społeczeństwo nie chce się dzielić, jeżeli ma zbyt 
dużo, z osobami niepełnosprawnymi czy z osobami, 
które z różnych powodów same nie były w stanie 
wypracować sobie dochodu bądź wypracować sobie 
spokojnej emerytury albo w jakiś inny sposób sobie 
poradzić. Są osoby, które chętnie przekazują różnego 
rodzaju środki na cele charytatywne, a przekazanie 
ich do funduszu gwarantuje, że rząd, że państwo bę-
dzie pilnowało, żeby te pieniądze faktycznie trafiły 
na ten cel, na jaki sobie darczyńca życzy, i żeby fak-
tycznie służyły osobom niepełnosprawnym.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, planujemy, że ten komponent 

składkowy w 2019 r. osiągnie poziom 650 milionów, 
oczywiście to będzie rosło w ciągu tego roku. Moje 
pytanie to pytanie o to, czy jest jakaś wysokość tego 
komponentu, od której będziemy mogli zacząć reali-
zację programu. Ile środków powinniśmy zgroma-
dzić według pana ministra czy ile środków planujemy 
zgromadzić w funduszu, żeby można było uruchomić 
już pierwsze elementy, pierwsze projekty programu? 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Chcemy, żeby ustawa o Solidarnościowym 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaczę-
ła obowiązywać 1 stycznia 2019 r. Oczywiście samo 
programowanie, samo przygotowanie projektów, ogło-
szenie konkursów, przeprowadzenie tych konkursów 
będzie chwilę trwało. Chcemy, żeby na bieżąco, gdy 
tylko uda się uruchomić projekty, były one finanso-
wane. Oczywiście tych konkursów i tych programów 

ra strefa w tym zakresie. Są pewne prawa, traktaty 
międzynarodowe, zobowiązania, jest wolność gospo-
darcza i w tym kontekście mówimy o legalnym poru-
szaniu się w zakresie optymalizacji podatkowej, ale są 
też działania, powiedziałbym, z pewnymi odcieniami 
szarości. Czy rząd pracuje nad jakimiś rozwiązaniami 
w tym zakresie, m.in. z punktu widzenia możliwości 
realizacji tej ustawy? Czytałem w mediach na ten 
temat i nie mam tutaj jakiejś wiedzy szczegółowej 
– rząd dysponuje znacznie lepszymi informacjami 
i analizami w tym zakresie. Czy skala tego zjawiska 
jest rzeczywiście duża i czy jest tak, jak podawane 
jest w mediach? Te opinie w mediach mówią mniej 
więcej o tym, że byłoby dziwne, gdyby ktoś – ja już 
to upraszczam – kto zarabia tak dużo, płacił podatki 
w Polsce. No, zazwyczaj taki jest sens tych publikacji 
medialnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Jackowskiego, 

to optymalizacja podatków zawsze występuje. Ci, 
którzy ją stosują i którzy ją realizują, realizują ją 
już w tej chwili, nie czekając na fundusz solidarno-
ściowy. Oczywiście jeżeli to wykracza poza takie 
legalne, że tak powiem, możliwości, to powinno być 
ścigane przez wyspecjalizowane organy, które się 
tym zajmują. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, 
że nasz fundusz solidarnościowy ma charakter inny. 
My mieliśmy problem, czy mówić o podatku, czy 
o składkach, jeśli chodzi o tę daninę solidarnościową, 
a to z tego względu, że normalnie podatek stanowi 
wpływ do budżetu i to Sejm i Senat decydują w usta-
wie budżetowej, na jakie cele i zadania podatki są 
przekazywane i w jakiej wysokości, a składki mają 
konkretne przeznaczenie. Składki na Fundusz Pracy, 
jak panowie senatorowie tutaj mówili, mają wspierać 
zatrudnienie. Składki w zakresie gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych także są ściśle określone. 
Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ubez-
pieczeń zdrowotnych, chorobowy… Nie pamiętam, 
co tam jeszcze jest, ale jest kilka tych funduszy. One 
mają ściśle określony cel. Tak że ta nazwa „danina 
solidarnościowa” jest z tego względu, że to nie jest 
typowy podatek. To nie jest typowy podatek, bo to, 
co będzie w budżecie funduszu solidarnościowego, 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) nie przewidujemy tworzenia nowej instytucji, zatrud-
niania nowych osób. Będzie on obsługiwany przez 
ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. I tak 
samo wygląda to w tej chwili. W ramach Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy Fundusz 
Pracy, mamy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. Jest departament funduszy, który ob-
sługuje te fundusze, które są funduszami celowymi, 
mają służyć konkretnym zadaniom. 

Jeśli chodzi o Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, to realizuje on zadania 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I on oczywi-
ście te zadania ma ściśle określone. Czyli tak napraw-
dę głównie dofinansowuje rehabilitację zawodową, 
dofinansowuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
Jeżeli w tym funduszu znajdą się dodatkowe środki 
finansowe, to są również zadania z rehabilitacji spo-
łecznej, realizowane przez powiaty, ale one także są 
przedłużeniem… mają służyć rehabilitacji zawodo-
wej. Np. w ramach rehabilitacji społecznej z funduszu 
są finansowane warsztaty terapii zajęciowej, które 
mają przygotować do aktywności zawodowej oso-
by, które z różnych powodów nie mogą się odnaleźć 
na rynku pracy. W ramach rehabilitacji społecznej 
finansujemy zakłady aktywności zawodowej. Są to 
zakłady, gdzie osoby ze znaczną niepełnosprawnością 
mogą pracować razem ze sprawnymi pracownikami, 
mogą być aktywne zawodowo. Te zakłady aktywno-
ści zawodowej są finansowane i dofinansowywane, 
poprzez urzędy marszałkowskie, poprzez wojewo-
dów, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

Więc oczywiście fundusz solidarnościowy, fun-
dusz wsparcia osób niepełnosprawnych mówi o cał-
kiem innych działaniach, bo np. także o rehabilitacji 
i o wsparciu zdrowotnym. Tutaj pan senator bardzo 
wyraźnie mówił, że jak robimy badania potrzeb osób 
niepełnosprawnych, to z tych badań wynika, że oso-
by niepełnosprawne jako jedne z najważniejszych 
problemów wymieniają problemy związane z opieką 
zdrowotną, z rehabilitacją, z dostępem do świadczeń 
zdrowotnych.

Minister zdrowia chce realizować różnego rodzaju 
programy zdrowotne. Chciałby także, żeby były środ-
ki finansowe dla tej grupy osób na programy, które 
będą zaspokajać ich potrzeby.

Tutaj pan senator mówił też o pewnych rozwią-
zaniach, które w ramach mapy drogowej budowy 
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych zostały 
przygotowane. Mamy przygotowane już nie tylko 
zmiany w ustawie budżetowej, ale także np. ustawę 
o zatrudnieniu wspomaganym, mamy przygotowany 
program opieki wytchnieniowej.

Te rzeczy są przygotowane, one czekają na to, żeby 
było określone źródło finansowania. I oczywiście czeka-

będzie coraz więcej. Niezależnie od tego dopiero od 
1 stycznia będziemy mogli faktycznie zacząć realizo-
wać tę ustawę, dotyczy to także przygotowania pro-
gramów, ogłaszania konkursów, rozstrzygania tych 
konkursów i finansowania. Tak więc nie ma jakiejś 
takiej granicy czasowej. Wiemy, że w trakcie… Tym 
bardziej że składki zaczną spływać od początku 2019 r. 
Planujemy, że przez cały 2019 r. wpłynie te 650 milio-
nów, nie na koniec roku, w ciągu roku. Także danina 
solidarnościowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 
2019 r. Ale ze względu na to, że dochód rozliczamy 
dopiero na początku następnego roku, mówimy, że 
środki z daniny solidarnościowej wpłyną w pierwszym 
półroczu 2020 r. Stąd ta od razu wyższa kwota, o której 
mówił pan senator. Liczymy, że oprócz 650 milionów 
ponad 1 miliard zł będzie z daniny solidarnościowej. 
To wszystko to są szacunki Ministerstwa Finansów, 
bo to, jakie będzie wykonanie, oczywiście zobaczymy 
dopiero wtedy, gdy to zostanie zrealizowane.

Mam nadzieję, że coraz więcej osób w Polsce bę-
dzie miało dochody powyżej 1 miliona zł, fundusz 
solidarnościowy będzie szybko rósł i będzie dyspo-
nował środkami, które pozwolą na to, aby osoby nie-
pełnosprawne odczuły zmianę jakościową i mogły 
liczyć na więcej sensownych programów.

Dodam, że to ma nie uszczuplić środków budże-
towych ani zadań, które są realizowane ze środków 
budżetu. To zabezpieczenie zadań obligatoryjnych, 
które muszą być finansowane z budżetu… Te zadania 
dalej będą finansowane z budżetu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Ja bym chciał tylko zapytać pana ministra – to pro-

ste pytanie – dlaczego tworzy się nowy fundusz, jak 
jest już fundusz? Jest fundusz rehabilitacji przecież, 
a tu nowi ludzie, jakaś nowa polityka…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Już odpowiadam panu senatorowi.
Oczywiście… W 2001 r. albo 2002 r. – nie pamię-

tam – w ustawie o finansach publicznych zlikwido-
wano istnienie funduszy o osobowości prawnej. Są 
one w tej chwili funduszami celowymi i oczywiście 
ten fundusz także będzie funduszem celowym. Więc 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) zanych z niepełnosprawnością i od tego jestem peł-
nomocnikiem – że w Polsce mamy jeden z najmniej 
progresywnych systemów podatkowych i skala do-
chodów jest bardzo zróżnicowana. Mówiąc o daninie 
solidarnościowej, mówimy o składce od nadwyżki 
dochodów powyżej miliona złotych. To nie jest próg 
na zasadzie, że powyżej miliona jest następna stawka 
i po przekroczeniu kwoty wszyscy płacą podatek… 
Mówimy o nadwyżce – te 4% jest od tego, co jest po-
wyżej miliona złotych dochodu. Tak jak wspominał 
tutaj pan senator, Ministerstwo Finansów szacuje, że 
chodzi o 21 tysięcy osób. Nie są to wielkie liczby, wręcz 
przeciwnie – wobec skali osób, które są opodatkowane 
podatkiem PIT, to faktycznie jest to niewielka grupa.

Czemu to się znalazło w ustawie podatkowej? My 
też się nad tym zastanawialiśmy, ale nie my jeste-
śmy… Minister finansów tę część pisał. Wydaje mi 
się, że jest to wpisane w ustawę o PIT z tego względu, 
że przy ustawie o PIT będzie najłatwiej wyłapać te 
osoby, które są z dochodem powyżej miliona, i osza-
cować, ile tego dochodu powyżej miliona powinno 
być obciążone składką na fundusz solidarnościowy. 
Tylko tyle… Tak jak mówię, to nie jest typowy po-
datek. Typowy podatek to jest ten, który płacimy do 
budżetu. To posłowie i senatorowie decydują, jakie 
zadania są finansowane z podatków, z budżetu pań-
stwa, i w jakiej wysokości. Tutaj mówimy o składce, 
która ma konkretny cel – ma wspierać osoby niepeł-
nosprawne. Powinniśmy jako społeczeństwo przejmo-
wać się sytuacją osób niepełnosprawnych i stąd ta na-
zwa, stąd ta solidarność, o której dyskutowaliśmy na 
posiedzeniu komisji z panem senatorem Rulewskim. 
Tak że nie chodzi tylko o ideały „Solidarności” jako 
ruchu społecznego, ale także o naukę papieża, o ka-
tolicką naukę społeczną. Solidarność w społeczeń-
stwach europejskich w naszym kręgu cywilizacyjnym 
jest pojęciem istniejącym. Wydaje mi się, że trudno 
dyskutować z tym, że w naszej cywilizacji osoby, 
które chcą i mogą, wspierają te osoby, które wymagają 
wsparcia ze strony społeczeństwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, stworzenie nowego funduszu 

to jest decyzja o stworzeniu funduszu celowego, 
a stworzenie tego funduszu celowego jest bezcelowe. 
Można było zmienić ustawę o Państwowym Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienić 
źródło jego finansowania, pieniądze tam ulokować, 
poszerzyć zadania na tyle, na ile państwo chcecie, 
i mielibyśmy fundusz – co prawda nie celowy, ale 

my tylko, żeby państwo senatorowie uchwalili tę ustawę, 
a pan prezydent ją podpisał, żeby uruchomić te progra-
my – przekazać je do konsultacji, przekazać tę ustawę 
do konsultacji, tak aby 1 stycznia można było wdrożyć 
nowe instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, tak jak mówiłem, jest funduszem 
o osobowości prawnej, ale to był wyjątek, to nie była 
reguła. W zmianie ustawy o finansach publicznych, 
która mówiła o funduszach celowych, zachowano 
PFRON jako fundusz o osobowości prawnej, ale jest 
to wyjątek od reguły. W tej chwili tworzone mogą być 
fundusze celowe, a wszystkie fundusze o osobowo-
ści prawnej, oprócz PFRON, zostały zlikwidowane. 
Stały się funduszami celowymi i w tej chwili nie mają 
oddzielnych instytucji, nie mają oddzielnej admini-
stracji, oddzielnej obsługi. Są obsługiwane przez tych 
ministrów, którzy na mocy ustawy odpowiadają za 
realizację zadań związanych z finansowaniem przez 
fundusz celowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Teraz pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dużo firm zachęconych podat-

kiem liniowym zmieniło sposób opodatkowania. Jest 
to bardzo dobra forma i ten podatek liniowy płaci 
bardzo dużo firm. Przeważnie są to firmy rodzinne. 
Jak pan wytłumaczy to, że na te firmy, które zakłada-
ły działalność, przeliczając sobie ten 19-procentowy 
podatek liniowy, państwo nakłada teraz kolejne 4%? 
Nie jest ważne, że jest próg, bo ten próg te firmy 
przekraczają. Przecież nie mówimy o firmach, które 
są opodatkowane CIT, a więc tych, na które tak na-
rzekacie, chociażby koncernach zagranicznych, bo, 
jak rozumiem, nie od tego jest brany ten podatek, 
tylko od PIT. PIT płacą przeważnie, w większości, 
ci, którzy przeszli właśnie na podatek liniowy. Jak 
można im dokładać dzisiaj kolejne 4%? Jak to się ma 
do podatku liniowego, który zamienia się w progowy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator na pewno doskonale wie – ja się nie 

znam na podatkach, znam się na problemach zwią-
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(senator M. Augustyn) specjalnego wsparcia. Obecne wsparcie jest niewy-
starczające. W ustawie jest bardzo wyraźnie napisane, 
że te zadania, to wsparcie będzie realizowane poprzez 
programy, programy rządowe, programy resortowe…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, że będzie, 
tylko że może…)

Już szukam, bo to…
(Senator Mieczysław Augustyn: I w obu wypad-

kach jest, że może.)
No, z tego względu, że może być resortowy, 

a może być rządowy. Jeżeli…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeden może i dru-

gi może.)
(Głos z sali: I trzeci może.)
Ale na pewno może być tylko rządowy, wtedy nie 

będzie resortowego…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pan senator bawi się w lingwi-

stykę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, w prawo.)
Rozumiem, że w ustawie jest wpisane, że są moż-

liwe programy rządowe, że są możliwe programy 
resortowe, natomiast to od potrzeb osób niepełno-
sprawnych będzie zależeć, czy stworzymy program 
rządowy, czy np. w danym roku nie będzie programu 
rządowego, tylko będą same resortowe. Wtedy fak-
tycznie ten rządowy program może być, ale nie musi, 
Panie Senatorze. Zgadzam się z panem senatorem 
w tym względzie.

A jeśli chodzi o sposób realizacji tych progra-
mów… Ponieważ one mogą być różne, mogą np. 
być rządowe i wtedy rząd określi, jaki resort i jaki 
minister będzie odpowiedzialny za realizację tego 
programu, to wpisaliśmy, że z jednej strony realizacja 
programów następuje w trybie naboru wniosków lub 
otwartego konkursu ofert. I w zależności od tego, czy 
to będzie program rządowy realizowany np. przez 
ministra sportu czy ministra kultury, to oczywiście 
właściwy minister będzie przygotowywał i nabór 
wniosków, i konkursy, jeżeli będą one przewidzia-
ne. Nie sądzę, żeby minister sam zasiadał w komisji 
konkursowej, ale to, kogo zaprosi, jaki przyjmie regu-
lamin komisji konkursowej, to jest inny temat i to nie 
jest materia ustawowa. Jednocześnie nie wyobrażam 
sobie, żeby minister, organizując otwarty konkurs 
ofert, nie powołał komisji konkursowej składającej 
się z osób, które coś wiedzą na temat merytorycznej 
zawartości tych programów.

Tak jak mówiłem, mogą być programy rządowe 
i wtedy w programie rządowym wskazany jest mini-
ster, który będzie to realizował, mogą być programy 
resortowe ministra do spraw zabezpieczenia społecz-
nego, mogą być także programy innych ministrów. 
Dlatego to, kto będzie odpowiadał za konkretny pro-
gram, będzie bardzo różnie wyglądało, ale na pew-
no nie będzie tak, że w tym samym czasie 3 czy 4 

zgodny z ustawą o finansach publicznych. To było do 
zrobienia. Pytam, co zdecydowało o tym, że państwo 
chcecie, jak tu napisaliście, wspierać system wspar-
cia osób niepełnosprawnych. Czyli przyznajecie, że 
system wsparcia jest, a mimo to wymaga wsparcia 
zamiast umocnienia. Przyznaję, że to mnie dziwi.

Drugie pytanie. Dlaczego państwo zdecydowali-
ście, że wszystkie te konkursy, które będą organizo-
wane, będą bez udziału tych wszystkich interesariu-
szy, którzy do tej pory mieli choćby pośredni wpływ 
na rozdział pieniędzy przyznawanych na rehabilita-
cję zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych? 
Konkursy organizowane będą w 3-osobowych skła-
dach powoływanych przez ministra lub właściwego 
ministra lub przedstawiciela Narodowego Funduszu 
Zdrowia. To też jest bardzo ciekawą konstrukcją, że 
3 ministrów będzie zarządzało – nie wiem, czy rów-
nolegle, czy jednocześnie – tym funduszem. W każ-
dym razie będą powoływane 3 komisje 3-osobowe 
bez udziału organizacji pozarządowych, samorządów 
powiatowych. A na dodatek, jeżeli minister będzie 
chciał, to będzie mógł z tego trybu naboru wniosków 
konkursowych zrezygnować w ogóle. Dlaczego?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Jeżeli pan senator pozwoli… Oczywiście odpo-

wiem. Jeśli chodzi o to, dlaczego niezależny fundusz 
powstaje, to na posiedzeniu komisji troszkę o tym 
dyskutowaliśmy. Pan senator od lat pracuje nad stwo-
rzeniem systemu wsparcia usług pielęgnacyjnych dla 
osób niesamodzielnych, osób całkowicie zależnych. 
My dyskutowaliśmy o tym, że faktycznie te osoby 
mają bardzo specjalne potrzeby. I często te potrzeby 
są niezauważane z tego względu, że tych osób nie wi-
dzimy, bo przebywają w domu, często pod respirato-
rem, często w śpiączce, często w stanach takich, które 
nie pozwalają, żeby np. mogli protestować. A więc 
pan senator doskonale o tym wie, sam pan planował 
różne sposoby finansowania tego typu świadczeń pie-
lęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych. Oczywiście 
to z tego wynika. Uważamy, że są takie potrzeby 
osób niepełnosprawnych, bardzo specjalnych grup 
osób niepełnosprawnych, które wymagają rozwiązań 
specjalnych, a nie tych ogólnych, bo ogólne faktycznie 
są i one sobie funkcjonują. Tak że trudno by było, 
według legislatorów i prawników, zbudować fundusz 
w funduszu. Stworzenie funduszu w funduszu, jakim 
jest PFRON, byłoby dosyć trudne. A dlaczego nowy 
fundusz? Tak jak mówię, uważamy, że są zadania 
i są grupy osób niepełnosprawnych, które wymagają 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) bez względu na to, czy będą w miejscu X, w Polsce 
południowo-wschodniej, czy w miejscu Y, w Polsce 
północno-zachodniej? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie.
Jest to właśnie ten problem, przed którego roz-

wiązaniem stoimy. Wymyśliliśmy rozwiązanie, żeby 
środki PFRON faktycznie odpowiadały na konkretne 
potrzeby konkretnych osób niepełnosprawnych. One 
są dzielone algorytmem na powiaty i na województwa. 
To powiaty i województwa decydują o tym, na co chcą 
je wydać, czy chcą je przeznaczyć przede wszystkim 
na turnusy rehabilitacyjne, czy może na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne, czy na asystenturę osobistą, bo 
przecież takie możliwości też były. To bardzo różnie 
wyglądało, bardzo różnie to wyglądało w różnych 
powiatach. Mieliśmy od osób niepełnosprawnych 
sygnały, że w niektórych powiatach np. dostęp do 
turnusów rehabilitacyjnych jest niewystarczający 
lub ograniczony, że w niektórych powiatach nie ma 
warsztatów terapii zajęciowej, a w sąsiednich potrafi 
być kilka. Oczywiście próbujemy to monitorować, 
próbujemy namawiać samorządy, żeby w każdym 
powiecie był warsztat terapii zajęciowej, żeby był śro-
dowiskowy dom samopomocy – ze środowiskowymi 
domami samopomocy jest łatwiej, bo to jest zadanie 
zlecone – żeby w każdym powiecie były mieszkania 
chronione dla osób niepełnosprawnych albo mieszka-
nia bez barier dla rodzin z osobą niepełnosprawną. To 
nie rozwiązuje wszystkich problemów. Problemy są.

Wiemy, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest 
dużo trudniejsza na obszarach wiejskich i małomia-
steczkowych. W dużych miastach dostęp do różne-
go rodzaju usług jest na pewno dużo, dużo lepszy. 
Na pewno osoby niepełnosprawne w zależności od 
miejsca zamieszkania mają różny dostęp do różnego 
rodzaju wsparcia i usług. Mają inne możliwości, jeśli 
chodzi o funkcjonowanie, także jeśli chodzi o rynek 
pracy.

Jest takim paradoksem, że osoby niepełnosprawne 
z ogromnym wysiłkiem kończą studia, a po ich ukoń-
czeniu często wracają do swojego małego miasteczka 
i są bezrobotne, mimo że wykształcenie powinno być 
czymś, co pozytywnie wpływa na ich atrakcyjność na 
rynku pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych 
często jest inaczej, dlatego w ramach PFRON finan-
sujemy różnego rodzaju konkursy i programy. Jest 
program Rady Nadzorczej PFRON „Student”, w ra-
mach którego dofinansowuje się i wspiera studentów 
niepełnosprawnych. Był on jednak niewystarczający 
i od tamtego roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo od 

ministrów równolegle będzie prowadziło nabór do 
jednego konkursu. Uważam, że pan senator doskonale 
to rozumie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja tego nie powie-
działem, Panie Ministrze.)

…doskonale rozumie to, że mówimy o czymś, co 
jest dzisiaj normalne.

Wydając środki europejskie, pracujemy głównie 
poprzez programy. I to, że także ten fundusz chce pra-
cować poprzez programy, jest dla mnie czymś pozy-
tywnym, a nie negatywnym. Przy okazji przypomnę 
– ja to podkreślałem, bo dla mnie to było bardzo waż-
ne – że będziemy także finansować zadania z obszaru 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych. Często te innowacyjne rozwią-
zania będą korzystne, czasami po realizacji może się 
okazać, możemy dojść do wniosku, że niekoniecznie 
te innowacje nadają się do powszechnego wdrożenia. 
Ale to, że szukamy innowacyjnych rozwiązań, jeśli 
chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych, przy 
dzisiejszym stanie rozwoju nauki i techniki, wydaje 
mi się bardzo korzystne. Osoby niepełnosprawne też 
mają prawo do korzystania z innowacyjnych, nowa-
torskich rozwiązań, jeśli chodzi o rehabilitację, je-
śli chodzi o zaopatrzenie ortopedyczne, jeśli chodzi 
o zabiegi medyczne, bo przecież tak naprawdę to też 
jest możliwe. Ja uważam, że to jest dobre. To jest 
coś, na co środowisko osób niepełnosprawnych od 
dawna oczekuje i często z zazdrością patrzy na osoby 
niepełnosprawne z innych krajów, które mają dostęp 
do nowoczesnych terapii, do nowoczesnej rehabili-
tacji, do nowoczesnego sprzętu ortopedycznego czy 
zaopatrzenia medycznego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: jak wyglą-

da kwestia, nazwijmy to, równomiernego pokrycia 
siatką wychodzenia naprzeciw potrzebom środowi-
ska osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju? 
Jak rozumiem, te środki mogą być przekazywane 
poprzez samorządy, ale samorządy mają właściwość 
terytorialną, więc nie będą mogły, powiedzmy sobie, 
działać poza swoim terenem. PFRON ma właściwość 
ogólnokrajową. Jak w tym systemie zapewnić, żeby 
osoby o podobnym stopniu niepełnosprawności, o po-
dobnych potrzebach, o podobnej sytuacji życiowo-
-materialnej miały taki sam dostęp do tych środków, 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) naszego społeczeństwa to są osoby niepełnospraw-
ne. Z prawną niepełnosprawnością mamy 3 milio-
ny 100 tysięcy osób. W statystykach GUS-owskich, 
w spisie powszechnym było ok. 5 milionów, a niektó-
rzy eksperci mówią, że jest 7 milionów. Jest tak z tego 
względu, że oczywiście nie ma takiego obowiązku, 
że osoba niepełnosprawna musi mieć orzeczenie. Nie 
musi. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz, o której pan senator doskonale wie, 
to fakt, że są bardzo różne niepełnosprawności. 
Mówimy „niepełnosprawni”, ale tak naprawdę mó-
wimy o bardzo różnych osobach z bardzo różnymi po-
trzebami, z bardzo różnymi oczekiwaniami i bardzo 
różnie funkcjonujących w naszym społeczeństwie.

I trzecia kwestia, o której też pan senator wie: 
jesteśmy dumni, bo już 6 lat temu Polska ratyfiko-
wała Konwencję o prawach osób niepełnospraw-
nych. W tej konwencji jest powiedziane jedno: że 
osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy pozostali 
obywatele, mają takie same prawa obywatelskie. 
I oczywiście nie ma powodu, żebyśmy wydzielali 
i tworzyli oddzielny świat dla osób niepełnospraw-
nych. Dlatego uczeń niepełnosprawny jest finanso-
wany w ramach systemu edukacji, a nie z PFRON, 
Panie Senatorze, dlatego pracownicy bezrobotni 
niepełnosprawni są obsługiwani przez urzędy pra-
cy i tam są rejestrowani, dlatego świadczenia dla 
osób niepełnosprawnych w przypadku choroby są 
finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak 
osoba niepełnosprawna zachoruje, to ma takie samo 
jak każdy inny obywatel prawo udać się do przy-
chodni, położyć się w szpitalu, skorzystać z zabie-
gów czy z operacji. Tak więc mówienie o tym, że 
mamy problem z koordynacją… Nie, my nie mamy 
problemu z koordynacją. My tylko uważamy, że nie 
ma powodu, żeby wyłączać osoby niepełnosprawne 
ze społeczeństwa. Niemniej jednak faktycznie wie-
le osób niepełnosprawnych ma specjalne potrzeby 
i potrzebuje specjalnego wsparcia. Żeby osoby nie-
pełnosprawne mogły skorzystać ze swoich praw, 
często trzeba im pomóc, różnym osobom niepełno-
sprawnym. Bo przecież tak naprawdę… Kiedyś mia-
łem kierowcę, który miał pękniętą śledzionę, i nikt 
nie widział po nim, że jest osobą niepełnosprawną. 
A miał grupę inwalidzką. Tak więc to bardzo różnie 
wygląda, bardzo różne są potrzeby, bardzo różne 
oczekiwania. I moim zdaniem jest czymś oczy-
wistym, że jeśli chodzi o potrzeby kulturalne, to 
głównie mają one być zaspokajane przez minister-
stwo kultury z tych funduszy, które są na kulturę, 
po prostu. Jeżeli chodzi o sport, to w ministerstwie 
sportu jest departament sportu osób niepełnospraw-
nych i on finansuje sport niepełnosprawnych. I pan 
senator oczywiście to wszystko wie, ale ponieważ…

(Senator Jan Filip Libicki: Ale nie o to pytałem.)
…zadał mi pan pytanie, to o tym mówię.

tego wprowadziliśmy program „Absolwent”, żeby 
osoby niepełnosprawne, które skończyły studia, oto-
czyć wsparciem, jeśli chodzi o zafunkcjonowanie na 
rynku pracy, o poradzenie sobie w przejściu ze statusu 
studenta na status pracownika. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej…
(Senator Jan Filip Libicki: Jeszcze jedno pytanie.)
Pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Pojawia 

się wielość źródeł finansowania, jeśli chodzi o ob-
szar związany z osobami z niepełnosprawnościami. 
Teraz pojawia się fundusz solidarnościowy, wcześniej 
był PFRON, wcześniej ogłosiliście państwo program 
„Dostępność Plus”. Dobrze, że jest tak dużo tych fun-
duszy, chociaż są one rozproszone. Pytanie: czy nie 
warto by było jakoś tego skoordynować? Pan senator 
Augustyn mówił tu o kwestii włączenia tego w struk-
turę PFRON.

Ja mówię o tym także dlatego, że wydaje się, że 
państwo macie pewien kłopot z koordynacją i zarzą-
dzaniem tym, co już istnieje, a teraz pojawia się nowy 
fundusz, którym też trzeba będzie jakoś zarządzać.

Dlaczego ja o tym mówię? Otóż sprawdziłem so-
bie przed chwilą na stronie Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, że od roku 
albo dłużej pani Habich jest osobą pełniąca obowiązki 
prezesa funduszu. Czyli tak de facto od ponad roku jest 
tylko ktoś, kto pełni obowiązki, a nie ma prezesa. Nie 
zdecydowaliście się państwo ani na powołanie kogoś in-
nego na stanowisko prezesa, ani na mianowanie na pre-
zesa pani Habich, z czego wynika, że jest jakiś problem 
decyzyjno-zarządczy. Nie możecie się państwo uporać 
z tym, co już jest, a tworzycie pewien nowy fundusz, 
nowe źródło. Czy ja się mylę? Z czego to wynika, że pani 
Habich jest od roku osobą pełniącą obowiązki prezesa? 
Czy mógłby mi pan to w jakiś sposób wyjaśnić?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Senatorze, oczywiście. Z ogromnym sza-

cunkiem podchodzę zawsze do pytań pana senatora.
(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo dziękuję.)
Pan senator doskonale wie, tak samo jak i ja, że jest 

bardzo wiele osób niepełnosprawnych. Ponad 12% 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Najpierw trochę o historii, bo warto powiedzieć, 
kiedy i w jakich okolicznościach pojawiła się ta 
idea funduszu solidarnościowego. Ona się pojawiła 
w momencie, kiedy najpierw rząd miesiącami mó-
wił o tym, że w Polsce pieniędzy jest w bród i na 
wszystko, bo rząd uszczelnił system VAT i system 
podatkowy i w zasadzie pieniądze sypią się na nas 
z prawa i z lewa… A kiedy zachęcone tym środo-
wiska osób z niepełnosprawnościami przyszły tu 
protestować, to nagle się okazało, że tych pieniędzy 
w postaci 500 zł dodatku rehabilitacyjnego nie ma. 
I wtedy pan premier Morawiecki, próbując ratować 
sytuację i próbując wytłumaczyć tym osobom, jak 
to jest, że niby na wszystko pieniądze są, a na to nie 
ma, zaproponował ten podatek solidarnościowy czy 
daninę solidarnościową. Jak rozumiem, ona jest dzi-
siaj realizowana.

Jakie są moje wątpliwości w tym zakresie?
Pierwsza wątpliwość. Zacznijmy od tego, co niesie 

za sobą nazwa, słowo „solidarność”. W moim naj-
głębszym przekonaniu trudno jest kogoś zmuszać do 
odruchu solidarności. No, tu jest tak, że pewną grupę 
Polaków, 21 tysięcy osób, zmuszamy do tego, żeby 
oni ten odruch solidarności okazywali. Myślę, że to 
nie jest dobra metoda i dobry sposób – zmuszać kogoś 
do szlachetnych odruchów. To jest rzecz pierwsza.

I rzecz druga – w przypadku której ja podzielam 
zdanie wyrażone na posiedzeniu komisji także przez 
przedstawicieli Biura Legislacyjnego – to jest jednak 
kwestia antagonizowania środowiska osób z niepeł-
nosprawnościami z tymi grupami, które tę daninę 
solidarnościową będą musiały płacić. I wydaje mi 
się to rzeczą dość naturalną. Zapewne jest tam wiele 
osób szlachetnych, którzy powiedzą: dobrze, my by-
śmy chcieli, my jesteśmy gotowi itd. ten odruch soli-
darności okazać. Ale, po pierwsze, wolałbym, żeby 
on był okazany dobrowolnie, a nie pod przymusem 
prawnym, a po drugie, obawiam się, że będzie tam też 
część osób, która będzie się czuła do tego obowiązku 
zmuszona, i przez to pojawi się u nich – w jakiejś mie-
rze pewnie w takiej sytuacji uzasadnione, bo nikt nie 
lubi płacić, kiedy się go do tego zmusza – negatyw-
ne postrzeganie tej grupy społecznej, jaką są osoby 
z niepełnosprawnościami. I to są moje zastrzeżenia 
do tej daniny i do tego projektu.

Teraz chcę powiedzieć tak: najpierw o stronie 
przychodowej, czyli o tym, skąd te pieniądze będą 
pozyskiwane. Bo jest mowa o tym, że one będą także 
pozyskiwane z Funduszu Pracy. Ja akurat do tego, 
w przeciwieństwie do pana senatora Rulewskiego, 
nie mam specjalnych zastrzeżeń, oczywiście pod 
warunkiem, iż nie jest prawdą to, co na posiedze-
niu komisji podniosło Biuro Legislacyjne, że istnieje 
pewna niezgodność z projektem budżetu na 2019 r., 
która uniemożliwia korzystanie ze środków Funduszu 
Pracy na rzecz tego funduszu, tej daniny solidarno-

Teraz jeśli chodzi o personalia… W Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
funkcje zarządcze pełni zarząd, 3-osobowy za-
rząd. I oczywiście w posiedzeniach zarządu ważne 
jest, żeby była większość. 2 to już jest większość 
i decyzje mogą być podejmowane. A to, że nie zna-
leźliśmy… Trudno powiedzieć „nie znaleźliśmy”, 
bo z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej wynika, że prezesa Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołuje 
premier na wniosek ministra rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej. I ja, mimo że jestem pełnomocni-
kiem, ani nie powołuję, ani nie wnioskuję o powo-
łanie prezesa. Niemniej jednak oczywiście przekażę 
pani minister Rafalskiej tę sugestię pana senatora, 
że warto by było pomyśleć o uzupełnieniu zarządu, 
żeby był 3-osobowy, tak jak o tym mowa w ustawie. 
Nie zmienia to jednak faktu, że oprócz zarządu 
PFRON jest także rada nadzorcza PFRON. To też 
może warto podkreślić: w tej radzie nadzorczej są 
i przedstawiciele pracodawców, i przedstawiciele 
związków zawodowych, i przedstawiciele strony 
społecznej. I ja jestem prezesem rady nadzorczej. 
I wiele decyzji jest podejmowanych przez radę nad-
zorczą i wiele spraw, którymi się zajmuje PFRON, 
łącznie z budżetem i ze sprawozdaniem z realizacji 
budżetu, jest opiniowanych przez radę nadzorczą. 
Tak więc trudno tutaj mówić, że w PFRON brak 
organów, które odpowiadają za jego właściwe funk-
cjonowanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję, Panie Marszałku.)

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy dzisiaj o powołaniu, tak umownie 

powiedzmy, funduszu solidarnościowego, z którego 
mamy wspomagać osoby z niepełnosprawnościami, 
i teoretycznie można by powiedzieć, że należy się cie-
szyć, bo pojawia się kolejne źródło, z którego możemy 
wspierać osoby z niepełnosprawnościami w Polsce. 
I ja się z tego w jakiejś mierze cieszę, ale też pojawiają 
się u mnie pewne wątpliwości.



136
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

(senator J.F. Libicki) asystenckiej nad osobami z niepełnosprawnościa-
mi… Oczywiście nie uważam, że to się da zbudo-
wać wyłącznie ze środków tego funduszu, ale można 
by zastosować tutaj jakiś montaż, łącznie z samo-
rządami, finansować to wspólnie, może po części 
z PFRON, może po części z programu „Dostępność 
Plus”, może po części właśnie przy wsparciu samorzą-
dów… Gdyby przy pomocy tego funduszu zbudować 
taki łączony system opieki asystenckiej nad osoba-
mi z niepełnosprawnościami, to z całą pewnością 
zrewolucjonizowałoby to sytuację osób z niepełno-
sprawnościami w Polsce. I gdyby to do tego miało 
służyć i miałbym takie jednoznaczne zapewnienie, 
że to do tego będzie służyło, to byłby to na pewno 
element, który na moją decyzję w głosowaniu miałby 
przeważający wpływ. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja dziękuję moim poprzednikom, dziękuję zwłasz-

cza senatorowi Libickiemu, że wprowadził szereg 
zastrzeżeń i wniosków, propozycji do mojego wystą-
pienia. Dzięki temu lepiej wykorzystam czas, który 
jest mi dany.

Głosowałem przeciwko przyjęciu tej ustawy, za-
tem solidaryzuję się z wnioskiem mniejszości, któ-
ry będą przedstawiali moi koledzy i koleżanki. Jeśli 
zgłaszam poprawki, to robię to w przekonaniu, że 
ten wniosek może zostać oddalony, a moje poprawki 
mogą uszlachetnić tę ustawę.

Jest to właściwie 1 poprawka dotycząca tytułu. 
Ona usuwa tę filozofię i ideologię, fałszywą ideolo-
gię tej ustawy zawartą w słowie „solidarnościowy”. 
Jako człowiek solidarnościowy uważam, że w Polsce 
mamy do czynienia ze zjawiskiem nadużywania tego 
słowa, ale w tym przypadku jest to zjawisko presji 
moralnej. Tworzy się państwową solidarność, jakże 
sprzeczną z tą „Solidarnością”, która powstała mo-
zolnie, od dołu, w walce, która była rezultatem po-
wszechnej umowy społecznej, uznanej nawet przez 
władzę komunistyczną.

Pan minister powiedział, że podczas prac komisji 
posługiwaliśmy się Ewangelią. To jest ważne, chociaż 
gdy patrzę na jednego z senatorów, który występował 
w zupełnie innej sprawie, przypominam sobie, że on 
odróżnił porządek naturalny od porządku prawnego, 
choć mieni się prawicą. Ja jednak uważam, że ideałem 
człowieka, marzeniem człowieka, jest łączenie tych 
2 porządków. Ta ustawa usiłuje je właśnie łączyć, 
ale – powtarzam – na sztucznych zasadach, poprzez 

ściowej. Jeśli tak nie jest, to dobrze. Ja do tego akurat 
zastrzeżeń nie mam.

Co do tego elementu przymusowego to już powie-
działem przed chwilą.

Pozostaje kwestia następna, to jest to, co nazwałem 
kwestią koordynacji. Pytanie jest następujące. Niby 
dobrze, że się pojawia kolejne źródło finansowania. 
Ale mamy program „Dostępność Plus”, który rząd, 
myślę, też przedstawia nieściśle. Bo mówi „damy 
pieniądze na Dostępność Plus”, zamiast powiedzieć 
szczerze, jak jest: my będziemy starali się pozyskać 
środki unijne na program „Dostępność Plus” i to będą 
środki unijne, o które się będziemy starać. To nie 
tak, że „my je damy”. To jest pewna nieścisłość, ale 
istotna.

Wydaje mi się, że istnieje problem koordynacyjny 
związany w wielością źródeł. I dla mnie akurat sy-
tuacja, że od roku mamy osobę pełniącą obowiązki 
prezesa, jest dowodem pewnego stanu tymczaso-
wości. No, pan minister sam przyzna, że jeżeli ko-
goś w jakiejś instytucji powołujemy na pełniącego 
obowiązki, to pojawia się wrażenie, że ta osoba jest 
tylko na chwilę i tak naprawdę czekamy na to, aż 
tam się pojawi, że tak powiem, pełnokrwisty prezes. 
Proponowałbym więc albo panią Habich powołać na 
prezesa i skończyć z tą sytuacją tymczasowości, albo, 
jeśli państwo i pan, Panie Ministrze, jako przewod-
niczący rady nadzorczej, uważacie, że pani Habich 
jest tylko tymczasowo i powinien się tam znaleźć 
ktoś inny, po prostu inną osobę na to miejsce znaleźć.

I myślę sobie, tak jak zresztą powiedziałem na 
posiedzeniu komisji… Pan senator Rulewski będzie 
zgłaszał do tej ustawy pewne poprawki. Ja mam wąt-
pliwości. Przyznam się szczerze, że na posiedzeniu 
komisji głosowałem przeciwko, ponieważ państwo 
zgłosiliście wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek, a ja akurat z tymi poprawkami pana senato-
ra Rulewskiego – które, jak rozumiem, pan senator 
Rulewski ponownie zgłosi – się solidaryzuję, więc 
w tej chwili nie mogę jeszcze powiedzieć, jak będę 
w tej sprawie głosował. Wyraziłem tutaj swoje wąt-
pliwości. Ale tak naprawdę największą wątpliwością, 
jeszcze raz to powtórzę, jaką mam, jest to, czy u czę-
ści tych osób, które będą, że tak powiem, dawcami 
tej daniny solidarnościowej, nie pojawi się element 
negatywnego spojrzenia na osoby z niepełnospraw-
nościami.

I jeszcze jedna rzecz o stronie wydatkowej tego 
funduszu. Myślę, że tutaj z panem ministrem jesteśmy 
zgodni. Ja się zgadzam, że opieka wytchnieniowa 
to rzeczywiście jest ten obszar, na który, jeśli ten 
fundusz powstanie, te środki powinny być wydane. 
I to, o czym mówiliśmy w komisji, czyli gdyby aku-
rat z tych środków udało się stworzyć system opieki 
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(senator J. Rulewski) ła już na mocy głosowania w Sejmie rozparcelowa-
na. Została rozgrabiona – i tu trzeba powiedzieć, że 
tak niestety robiły nie tylko rządy PiS, ale również 
poprzednie rządy – na PPK. To jest skrajnie 5 mi-
liardów zł na opłatę powitalną i coroczną dopłatę. 
Oczywiście jest tam stopniowanie, więc na szczęście 
to się nie zdarzy, wobec tych obietnic, w przypad-
ku 11 milionów zł, ale właśnie z tych powodów też 
nie ujmuje się w PPK tych 2,5 miliona ludzi ze sfery 
budżetowej – bo nie ma pieniędzy – po to, żeby tu 
były pieniądze. Ale jak już mówimy o rozgrabieniu 
tej składki, to wspomnijmy o następnej… Patrzę na 
senatora Radziwiłła, ale to nie on jest sprawcą, tylko 
rząd… chyba że też to przygotowywał. Otóż te środki 
nieustannie, od lat, przeznacza się na staże dla pielę-
gniarek i lekarzy.

(Glos z sali: Platforma tak zrobiła.)
Tak, PiS popełnia recydywę. Za recydywę kara 

jest wyższa. I coraz więcej idzie m.in. na podwyżki 
z tytułu strajków lekarzy. Tam też są setki milionów, 
jeśli nie miliardy. Również program ,,Za życiem’’, 
choć zupełnie niezwiązany z rynkami pracy, czerpie 
środki na tę właśnie instytucję. No i jeszcze są inne 
programy społeczne.

Również, Panie Ministrze, w funduszu PFRON 
– a już to pan powinien wiedzieć, przykro mi – nie 
ma środków na urlopy profilaktyczne dla osób, które 
nie są dziećmi. Dla dzieci jeszcze są, ale już dla do-
rosłych, kombatantów pracy, tych środków nie ma. 
I nie jest prawdą to, co pan mówi, że to jest tylko na 
aktywizację zatrudnienia, bo co najmniej 15–20% 
przeznaczane jest na aktywizację społeczną, warsz-
taty terapeutyczne i inne zagadnienia oraz sprzęt.

Ja dokonałem tylko krótkiego rozbioru tych pie-
niędzy. A rząd usiłuje te pieniądze rozgrabić.

Senator Augustyn trafnie podkreślił, że o ile są 
środki, bo jest mniejsze bezrobocie, o tyle te 6% 
– i ja to potwierdzam – to jest trwałe bezrobocie, 
na które nie ma recepty. A trwałym bezrobociem 
objęte są też osoby niepełnosprawne. A skoro tak, 
to oczywiste jest, że ta ustawa, lex Morawiecki, nie 
może być z tego powodu akceptowana. Również 
nie może być akceptowana z tego powodu, o czym 
powiedział senator Libicki, tj. że występuje mno-
gość funduszy. On uznał to za zaletę. Też bym 
może uznał za zaletę, gdyby tylko w jednym ręku 
była mnogość tych środków, a co za tym idzie, ich 
elastyczność… No, program „Dostępność Plus” 
nie jest koordynowany przez ministra właściwego 
do spraw polityki społecznej, tylko przez ministra 
inwestycji i rozwoju. To jest 100 miliardów zł! Co 
więc te zapisane tu 2,5 miliarda może stanowić? 
To są grosze. Ale te 100 miliardów to podobno 
wydmuszka. Zatem może ten program jest realny. 
Ale dobrze, niech będzie koordynowany przez ko-
lejny fundusz…

tworzenie państwowego, przymusowego systemu 
solidarnościowego z wszelkimi sankcjami karnymi, 
jakie się z tym wiążą.

Mogliby też obrazić się ci wszyscy, którzy tworzą 
oddolnie system wsparcia solidarnościowego w po-
staci różnego rodzaju fundacji. Mam na myśli np. 
fundację pani Dymnej, która bez żadnych nakładów, 
bez przymusu gromadzi od lat wielomilionowe środ-
ki, działając bez państwowej pieczęci. A zatem jest 
to nadużycie.

Nadużycia dopuścił się też moim zdaniem sena-
tor Słoń, gdy cytował Jana Pawła II, jego pamiętne 
wystąpienie na Zaspie, gdzie i ja byłem obecny. Jak 
zrozumiałem, apelował on, abyśmy jeden drugiego 
brzemiona nieśli, ale i nakazywał: nigdy jeden prze-
ciwko drugiemu. Tak, nakazywał. A w tej ustawie jest 
nakaz płacenia podatku, daniny czy jakkolwiek by to 
nazywać. A więc to przeczy tej filozofii, a w Polsce 
ma to istotne znaczenie, ponieważ tutaj biło i chyba 
jeszcze bije serce solidarności – tej przez małe „s” 
i tej przez duże „s”.

Dlatego moja poprawka zmierza do tego, żeby 
usunąć tę nazwę, tak żeby tej solidarności było więcej 
właśnie tam… Żeby jej nie nakazywać, żeby nie two-
rzyć lex Morawiecki, żeby nie tworzyć „solidarności 
Morawieckiej”.

To jest może dyskusja słownikowa, filozoficzna, 
może nudna nawet, ale inne zagadnienia, które chciał-
bym poruszyć, uzasadniają tę tezę. Powiada się, że 
środki będą pochodzić z Funduszu Pracy, że będzie 
600 milionów. Ale przecież Fundusz Pracy też jest 
rodzajem funduszu solidarnościowego, w którym 
pracodawcy zatrudniający pracowników składają 
się na rzecz tych pracowników na wypadek, gdyby 
zostali oni dotknięci chorobą bezrobocia. A czasem 
jest tak, że tym bezrobotnym jest osoba niepełno-
sprawna. Notabene w ustawie o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy niepełnosprawni mają 
pewne preferencje. No więc czy to nie jest fikcja, gdy 
tworzymy jeden fundusz solidarnościowy, który jest 
w kontrze do drugiego funduszu solidarnościowego? 
Ja wiem, że pan minister mnie już wcześniej ubiegł – 
ja to poruszyłem na posiedzeniu komisji – mówiąc, że 
bilans jednak się zgadza. Panie Ministrze, być może 
pan nie musi tego wiedzieć, ale akurat w tych dniach, 
w tych godzinach tu, na tej sali, my rozbieraliśmy ten 
Fundusz Pracy. I pan nie raczył o tym wspomnieć. 
Wspomina pan o dużej nadwyżce, ale to nie jest 
jeszcze powód, byśmy mogli ten fundusz naruszać. 
Każdy może powiedzieć: to zmniejszcie składkę na 
Fundusz Pracy. Notabene fundusz, który ma, jeszcze 
raz powtarzam, charakter solidarnościowy. Więcej: 
pan oczywiście zapomniał – nie musi pan pamiętać, 
a ja muszę – że znaczna część tego funduszu zosta-
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(senator J. Rulewski) który ma specjalną ścieżkę dla tych osób, i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W obu tych instytucjach brakuje pieniędzy albo 
pomysłu na to, żeby coś zrobić. Otóż my, zamiast 
zmobilizować państwowy fundusz, zobowiązać do 
tego, żebyśmy czuli tam wyraźną poprawę, zabieramy 
z tego funduszu pieniądze po to, żeby je wydać na te 
same zadania – proszę tam przeczytać, o sprawach 
zawodowych jest mowa bodajże w art. 2 – powta-
rzam: żeby wydać je na te same zadania. To wydaje 
się absurdalne, ale jest prawdziwe.

Pomijam tę kwestię, że fundusz, przeznaczony na 
co innego, powinien być szanowany, ponieważ praw-
dopodobnie bliżej, niż nam się zdaje, jest kolejna fala 
kryzysu, jest ona przed nami i trzeba się zabezpie-
czyć. Fundusz został tak skonstruowany, żeby nagro-
madzić pieniędzy. Ale jeżeli my na PPK zabierzemy 
z tych 13 miliardów zł od razu 5 miliardów zł, potem 
zaś będziemy zabierać kolejne setki milionów złotych 
– a to są twarde zobowiązania – to co będzie, kiedy 
trzeba będzie, a bywało tak, wydatki z funduszu po-
dwoić, a nawet potroić? Z czego weźmiemy? Moim 
zdaniem jest to postępowanie krótkoterminowe, by 
nie powiedzieć, że lekkomyślne. Czymś innym jednak 
jest to, gdy to się przeznacza na pielęgniarki i leka-
rzy, bo jednak ja bym twierdził, że to ma związek 
z rynkiem pracy, te osoby umacniają się na rynku 
pracy albo dopiero na niego trafiają – mówię o tych 
lekarzach stażystach, którzy mają dopiero stać się 
pełnowartościowymi lekarzami – tak więc to jest 
jeszcze do zrozumienia.

Druga kwestia to dublowanie zadań. Już mówiłem 
o Funduszu Pracy, no ale są kwestie – tu pan minister 
je wymieniał – sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrze-
nia w wyroby medyczne, wsparcia zdrowotnego, asy-
stentury itd., likwidacji barier architektonicznych. To 
wszystko w PFRON było, ale z czasem ze względów 
finansowych przestało w nim być. Tam trzeba pienię-
dzy, byśmy utrzymali ten system, za który Polska kie-
dyś… Akurat prezydent Lech Kaczyński odbierał za 
niego prestiżową nagrodę ONZ. Tak więc najprostszą 
drogą do wsparcia systemu wsparcia jest nowelizacja 
regulacji, które go dotyczą, i dosypanie pieniędzy, 
których brakuje. A my wybieramy trzecią drogę, któ-
ra wydaje mi się niepotrzebna. I chyba intencja jest 
jednak inna aniżeli ta, która jest tutaj zapisana. Te 
pieniądze w funduszu celowym będą dzielone, inaczej 
niż w Funduszu Pracy, inaczej niż w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tak 
naprawdę poza jakąkolwiek kontrolą interesariuszy.

Pan minister mówił tutaj o radzie funduszu, 
i słusznie. Były kiedyś zakusy, żeby zrobić fundusz 
celowy. Pan senator Słoń pamięta. W swoim ugrupo-
waniu walczyłem, żeby do tego nie dopuścić. I pod-
nosiłem właśnie to, że tam jest społeczna kontrola, 
bo to jest swoista umowa społeczna. A teraz państwo 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czas minął.)

To jest zarzut.
Skończę wątek i później odejmę sobie od tych 5%. 

Możemy negocjować?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jakich 5%?)
5 minut, 5 minut.
(Wicemarszałek Adam Bielan: O jakich procentach 

pan mówi?)
5 minut…
(Senator Konstanty Radziwiłł: 4%.)
(Senator Krzysztof Słoń: 4%.)
Tak, 4%.
(Wesołość na sali)
Tak że – kończę ten wątek, żeby później pan mi-

nister nie chciał odpowiedzieć, że nie zrozumiał – 
rozdział tych środków, wielkich i małych, między 3 
ministerstwa, bo oczywiście jeszcze Ministerstwo 
Zdrowia w to wchodzi, oznacza, że będą luki, że będą 
nisze, w które być może będą się wdzierać ci, którzy 
nie powinni. I z tego powodu to przeczy zasadzie 
jednoosobowego kierownictwa, które występuje we 
wszystkich fazach zarządzania, ale przede wszystkim 
w PiS, gdzie, jak wiadomo, wszystko jest w jednym 
ręku. Dziękuję bardzo. I zapisuję się na pozostałe 5 
minut.

(Senator Krzysztof Słoń: 4 minuty.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: 4 minuty. Zgadzam się.)
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Potrzeba więcej pieniędzy na to, żeby lepiej się 

działo niepełnosprawnym w Polsce – to oczywiste. 
Potrzeba ich, bo mamy bardzo niski, niższy niż inni, 
procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Bo 
wiele zapisów konwencji wciąż jeszcze czeka na pełną 
realizację. Bo wiele zadań PFRON-owskich dalekich 
jest od skończenia; mam na myśli chociażby budowę 
sieci zakładów aktywności, równomiernej sieci w ca-
łym kraju. Itd., itd. Potrzeba pieniędzy w PFRON, bo 
raz są pieniądze dla samorządów na rehabilitację spo-
łeczną, innym razem ich brakuje. Zatem generalnie 
tak. Jednak wydaje mi się, że droga, którą państwo 
proponujecie, nie jest właściwa z wielu powodów. 
Postaram się kilka z nich pokazać.

Zatrudnieniem osób niepełnosprawnych zajmują 
się w Polsce 2 główne instytucje, tzn. Fundusz Pracy, 
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(senator M. Augustyn) Już. …Projekt pod nazwą „ustawa o pomocy oso-
bom niesamodzielnym” został głosami PiS, i właści-
wie tylko PiS, odrzucony w pierwszym czytaniu i na-
wet nie został skierowany do komisji. To jest hańbiące. 
Chcę powiedzieć, że gdyby przekazano tam środki 
z Funduszu Pracy, to byłaby szansa na to, by było 
jak w Belgii, gdzie czek opiekuńczy trafił do ludzi 
i powstało 200 tysięcy miejsc pracy. U nas mogłoby 
to być dwa razy tyle, a rodziny miałyby wybór, jeśli 
chodzi o sposób wykorzystania tego czeku na cele 
opiekuńcze.

Zapowiadaliście ubezpieczenie pielęgnacyjne, tak 
samo jak kiedyś pan prof. Religa. Słyszymy, że od 
tego odstąpiono. A ustawę o pomocy osobom niesa-
modzielnym, która kosztowałaby mniej niż to, co jest 
tutaj przewidziane, i tworzyłaby system wsparcia dla 
tej szczególnej grupy osób niepełnosprawnych, wrzu-
ciliście państwo do kosza, mimo że była popierana 
przez prawie 400 podmiotów skupionych w koalicji 
na rzecz pomocy niesamodzielnym. Taka jest rzeczy-
wista solidarność.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
dziękuję bardzo.)

Jeszcze tylko jedno zdanie i nie będę zabierał głosu 
drugi raz.

Składam poprawki, Panie Ministrze. Po pierwsze 
po to, żeby programy, o których pan mówił, nie tylko 
mogły być, ale były.

Po drugie, żeby te programy były tworzone w kon-
sultacji z przedstawicielami ogólnopolskich organi-
zacji osób niepełnosprawnych.

Po trzecie, żeby nie było furtki do tego, żeby moż-
na było dzielić bez konkursu.

I po czwarte, żeby komisje konkursowe skła-
dały się nie tylko z przedstawicieli resortów, ale 
także z przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i Związku Powiatów Polskich.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
naprawdę…)

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wypada mi tylko pogratulować, szczególnie sena-

torowi Libickiemu, który jako osoba niepełnosprawna 
dosyć dobitnie przekazał to, co chyba my wszyscy 
czujemy. Uchwalanie ad hoc podatku, który nie wia-
domo kiedy i w czyjej głowie się zrodził, który ma 
dotykać tylko wąskiej liczby przedsiębiorców, choć 
używa się tu słowa „solidarność”… To całkiem nie 

bokiem, poza tą umową, miliardy złotych stawiacie do 
dyspozycji urzędników, polityków, którzy nie dość, 
że mogą rywalizować o te środki – bo tam może być 
3 czy 4 ministrów, którzy będą zarządzać częściami 
tego funduszu, odrębnymi programami – to jeszcze 
będą sobie dowolnie te pieniądze dzielić, wspomagani 
przez politycznych wojewodów, którzy będą reko-
mendować, co może być finansowane, a co nie.

Ja uważam, że pan premier jako polityk, w obliczu 
strajku wyszedł i chciał odegrać rolę dobrego wujka, 
powiedział: znajdę dla was pieniądze w funduszu 
solidarnościowym.

Panie Premierze, Panie Ministrze, skoro tak do-
brze jest z budżetem państwa – rewelacja, za chwi-
lę usłyszymy to w debacie budżetowej, nigdy tylu 
wpływów nie było – to sami okażcie solidarność. 
Niech rząd okaże solidarność, z tych pieniędzy, które 
podobno są w takich ilościach, jakich nigdy w historii 
Rzeczypospolitej nie było. A nie próbuje to przesunąć 
na lepiej zarabiających i jeszcze zgromadzić dodat-
kowe fundusze. Ja tego nie rozumiem. Bo albo jest 
tak, że te pieniądze są, albo jest tak, jak mówił tutaj 
senator Libicki: że jak przychodzi co do czego, to tych 
pieniędzy nie ma. To zdecydujcie się państwo. Bo co 
dzień słyszymy inne, odrębne komunikaty.

Proszę bardzo, okażmy solidarność. Jest możli-
wość dotowania PFRON większymi kwotami niż tych 
500–600 tysięcy zł. Podwójmy, potrójmy to, proszę 
bardzo. Nie ma sprawy. I wtedy to wszystko, co tutaj 
jest, będzie mogło zostać zrealizowane według spraw-
dzonego systemu, nagrodzonego systemu, z którego 
Polska ma prawo być dumna. Nie idealnego. Tam 
też jest dużo do zrobienia, tak, część zadań nie jest 
właściwie robiona, bo albo one nie są tam zapisane, 
albo nie jest to dobrze wyregulowane. Ale to właśnie 
można zrobić. I słusznie pan senator Libicki mówi: 
najpierw dobrze zarządzajmy tym, co jest, dobrze 
regulujmy to, co jest, zanim zabierzemy się za coś 
nowego.

A tymczasem tworzymy ustawę, która stworzy 
system klientelistyczny. Nie brak polityków rządo-
wych mówiących tak: ci, którzy są dobrzy i mili, to 
dostaną, ci, którzy nie, to nie. Nie gdzieś tam, tylko 
u nas, chwilę temu, było to powtarzane.

Na koniec: cieszy mnie, Panie Ministrze, że są 
pewne zamiary dotyczące ulżenia opiekunom osób 
niesamodzielnych, poprawy ich sytuacji. Ubolewam, 
że znowu idziemy tą ścieżką wcześniej już przetartą. 
Bo każdy rząd rejestrował, że coś tam zrobił i pań-
stwo też chcecie coś zrobić, ale wciąż są to realizacje 
wycinkowe. Jedyny spójny projekt, który był przygo-
towany przez zespół Zbigniewa Religi, który potem 
kontynuował prace z moim udziałem…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
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(senator R. Dowhan) w spółki komandytowe, odpowiednio działając kosz-
tami? To dotknie tak naprawdę tylko tych, którzy mają 
stałe wysokie wynagrodzenie, a wiec menedżerów, 
i ten taki wysoki poziom ludzi, którzy zarządzają 
dużymi biznesami w Polsce, albo przedstawicieli wol-
nych zawodów, którzy dzisiaj też potrafią zarobić 
niezłe pieniądze, takich jak lekarze, adwokaci, bo 
oni nie mają kosztów, oni raczej nie podzielą tego, 
chyba że stworzą biura i będą ciągle inwestować pie-
niądze, a co za tym idzie, tworzyć jakieś koszty albo 
systemy amortyzacyjne, kupować samochody, ucie-
kać z pieniędzmi. Jeżeli tak to ma być, to wygląda 
mi to dzisiaj na karę za przedsiębiorczość. Ktoś jest 
przedsiębiorczy, umie rozwinąć swój biznes, zarabia 
pieniądze, poświęca się temu, ponosi z tego tytułu 
koszty osobowe i inne, a dzisiaj rząd chce go ukarać: 
Chłopie, jesteś pracowity, to płać więcej, a ten, kto 
nie jest pracowity, niech nie płaci. No, tak to wygląda 
w takim prostym przeliczeniu. Mam tu wyciągnięte 
takie mądre zdania różnych ludzi, którzy się wy-
powiadali bezstronnie; oni akurat nie są objęci tym 
podatkiem, bo zarabiają mniej.

(Rozmowy na sali)
A, to ja wspomniałem, że od CIT nie są odprowa-

dzane… Przepraszam, wyleciało mi.
Oczywiście pomoc tym ludziom poszkodowanym, 

niepełnosprawnym w jakiś sposób dzisiaj się należy, 
ale tych form pomocy jest dużo. Wspominałem cho-
ciażby i pan minister też… No, jest PFRON. A to jest 
obłożenie przedsiębiorców podatkiem, którego nawet 
nie można sobie odpisać i wrzucić w koszty. No, czy 
to jest uczciwe? Czy to jest uczciwe? Czy chciałby pan 
minister np. płacić za samochód rządowy, którym pan 
jeździ i nie odliczyć sobie, w jakiś sposób nie zrekom-
pensować sobie tego? Przecież używa pan go tylko do 
pracy. No, jest to meganieuczciwe. Rząd dalej brnie 
w to, żeby karać tych, którzy sobie radzą na rynku 
pracy, którzy stworzyli firmy, którzy tutaj żyją, pra-
cują i zostawiają tutaj podatki służące różnym celom. 
Sam pan powiedział, że są nadwyżki budżetowe. Są 
na programy 500+, są na rozbudowaną administrację. 
Wydaje mi się, że trzeba to tylko logicznie poukładać, 
a nie karać tych, którzy są przedsiębiorczy, uczciwi 
i płacą i tak najwięcej podatków w Polsce. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan senator Rulewski stwierdził, że nadużyłem 

słów papieża, a ja tylko przeczytałem jego słowa wy-
powiedziane na spotkaniu ze światem ludzi pracy, 

pasuje. Prosiłem, aby któryś z panów przedstawił 
etymologię tego słowa.

Oczywiście można dużo mówić, ale to i tak trafia 
na niepodatny grunt. Albo wszyscy się na coś skła-
damy i wtedy, tak uważam, jest solidarność, pan się 
składa, Panie Ministrze, i ja się składam… Wtedy 
możemy mówić, że to jest solidarne. Najbardziej soli-
darne jest dla mnie to, co dzisiaj się odbywa i o czym 
też wspominał mój poprzednik. Chodzi o dobrowolne 
wpłaty na różnego rodzaju organizacje charytatywne.

Przy klubie żużlowym mamy fundację i chodzi-
my, prosimy co łaska, ludzie wpłacają, a my prze-
kazujemy to na operacje dla dzieci. To nie są może 
duże kwoty, bo to jest mała fundacja, która działa 
przy naszym klubie żużlowym Falubaz, ale tak się 
to odbywa. I inaczej wygląda coś w praktyce, kiedy 
ktoś daje dobrowolnie i wie, na co pójdą jego pienię-
dzy, a inaczej jest, jak nakładacie państwo na kogoś 
dodatkowy podatek.

Podatek liniowy istnieje 15 lat i dzisiaj tak na-
prawdę zamykacie sprawę podatku liniowego. Jeżeli 
wprowadzacie dodatkowy próg… Pan próbował 
tłumaczyć, że to będzie od 1 miliona zł. Może pan 
mówić o 1 milionie zł albo o 100 tysiącach. Co za 
różnica? Pojawia się dodatkowy próg, więc podatku 
liniowego nie ma. Jeżeli państwo nie zmienicie teraz 
przepisów podatkowych, to co będzie z podatkiem 
liniowym? No, kogoś wprowadzacie tu w błąd. Ja za-
kładałem działalność i mam dzisiaj podatek liniowy, 
państwo mi to obiecało i tak się rozliczam. Dlaczego 
to zmieniacie? Czy to jest zgodne z konstytucją? To 
jest pierwsza sprawa.

Druga. W zamiarach, o których gdzieś tam na 
początku mówiono – to było publikowane w prasie – 
miał to być podatek dla najbogatszych. Mówiliście, 
że chodzi o firmy i o transfery pieniędzy za granicę. 
Ciągle takie słowa słyszę. Jednak sprowadziło się to 
do tego, że będą opodatkowane tylko osoby, które 
płacą PIT, czyli tak naprawdę nasi rodzimi przedsię-
biorcy, firmy rodzinne, które zakładały właśnie i były 
zmuszane… Może nie zmuszane, to złe słowo, ale 
były zachęcane konkurencyjnością opodatkowania.

Teraz druga strona medalu. Były przykłady – 
i o tym prasa też donosiła – takie, że jedna z promi-
nentnych teraz osób, na bardzo wysokim stanowisku, 
kiedy pobierała wynagrodzenie, to nie pobierała go 
w pieniądzu, ponieważ on jest opodatkowany w pew-
nej skali, jak to wiemy, tylko pobierała je w papierach 
wartościowych, akcjach, nie wiem do końca, w czym, 
właśnie po to, aby uniknąć wysokiego opodatkowa-
nia. I myśli pan minister, że firmy, które jakoś tam 
wyskoczą powyżej 1 miliona zł, nie rozdrobnią dzisiaj 
swojej działalności, jeżeli to jest w rodzinie, to nie 
rozpiszą tego na 3 osoby, na 4 osoby, nie przekształcą 



141
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

(senator K. Słoń) rozwiązań. Oczywiście kwestie demograficzne też 
mają rację bytu w ramach uzasadniania tej ustawy, ale 
na te efekty przyjdzie nam – tak to jest z kwestiami 
demograficznymi – poczekać nieco dłużej. Ale i tak 
już są jaskółki, które pozwalają mieć nadzieję. Polacy 
w większości uwierzyli, że coś dla tego państwa zna-
czą, bo pieniędzmi, które udało się znaleźć – odebrać 
czy to mafiom paliwowym, czy mafiom vatowskim 
– państwo, polski rząd potrafi się dzielić z polskimi 
rodzinami, z polskimi dziećmi, które tego potrzebują. 
Perspektywa tych lat pokazuje, że to my – mówię 
o wszystkich, którzy poparli to wtedy – mieliśmy 
rację. Sądzę też, że najwyższy czas na to, by wprowa-
dzić właśnie ten fundusz solidarnościowy do obiegu 
prawnego, na jego zafunkcjonowanie.

Dlaczego? Dlatego, że Polska coraz szybciej się 
rozwija. We wrześniu znaleźliśmy się wśród 25 kra-
jów najlepiej rozwijających się. Agencja i inna agen-
cja, ale szczególnie S&P – która jeszcze 3 lata temu 
obniżała nam rating, bo obawiała się, że Polska to 
będzie złe miejsce do tego, by lokować kapitał, by 
rozwijać biznesy – teraz przecież, zupełnie nie-
namawiana do tego, sama z siebie, podwyższyła 
ten rating. Okazało się, że to my – mówię o tych 
wszystkich, którzy te rozwiązania poparli – mieli-
śmy rację. I teraz, przy tak dobrze rozwijającej się 
gospodarce, widzę, że jest duże niebezpieczeństwo 
jeszcze większego rozwarstwienia się społecznego, 
szczególnie między tymi, którzy są zaradni, potrafią 
wykorzystać tę sytuację gospodarczą, potrafią roz-
wijać swoje biznesy, mnożyć majątki, a tymi, którzy 
są w naszym społeczeństwie najsłabsi, a są to m.in. 
osoby niepełnosprawne.

Siłą rzeczy zaczęłoby się to jeszcze bardziej roz-
warstwiać. A zatem rolą państwa jest to, żeby stwo-
rzyć przestrzeń, w której ci, którzy dobrze się mają, 
pomyśleli o brzemionach, które dźwigają ci, którzy 
się źle mają i są słabsi.

I bardzo dobrze, że teraz to właśnie zostało do-
strzeżone i że teraz to wprowadzamy, bo za jakiś 
czas mogłoby być za późno, mielibyśmy bardzo roz-
warstwione społeczeństwo. Chociaż przecież, na co 
zwracali uwagę też przedmówcy, jest wiele działań, 
które wspierają tych najsłabszych, działań systemo-
wych również.

Ja sądzę, że obawy, które państwo formułujecie 
tutaj wobec funduszu solidarnościowego, wypływają 
tylko i wyłącznie z dobrej woli i z troski o to, czy 
środki zgromadzone na funduszu będą właściwie 
dystrybuowane, czy też troski o to, czy pobór części 
tego kapitału funduszowego, bo to część tylko będzie 
przecież, te 4% ponad 1 milion zł, nie osłabi morale 
tych najbogatszych w naszym społeczeństwie.

Oczywiście – i to mnie cieszy – będziemy się 
wszyscy, jako Polacy, dokładać do tego funduszu, 
bo przecież sporą jego część stanowi część składki 

słowa, które odnosiły się właśnie do solidarności. 
Miałem tego nie czytać na posiedzeniu plenarnym, 
ale przeczytam to jeszcze raz. Być może przysłuży 
się to głębszemu zrozumieniu tego, co święty papież 
chciał powiedzieć nam wszystkim.

„«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe 
zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej 
i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden 
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, 
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugie-
mu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane 
przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie 
może być walka silniejsza od solidarności”.

I dalej: „Jednym z ważnych zadań państwa jest 
stwarzanie tej przestrzeni tak, aby każdy mógł przez 
pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powo-
łanie. Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w ży-
ciu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra 
wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera się te możli-
wości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada 
zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich 
inicjatyw (…), jest niestety przeciw społeczeństwu”.

„Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wy-
miar wspólnotowy i wymiar społeczny”.

Tym cytatem chciałbym zwrócić uwagę na to, 
w jaki sposób odczytuję intencje polskiego rządu, 
pana premiera Morawieckiego, gdy kładzie nacisk, 
ogromny nacisk, na solidarnościowy wymiar społecz-
ny naszego państwa i wpisuje w ten wymiar działania 
rządu. Otóż widzę tutaj działania, które otwierają 
przestrzeń do działania wspólnotowego, działania 
solidarnościowego. I w tym upatruję przyszłego suk-
cesu ustawy, nad którą obecnie procedujemy, sukce-
su w pewnym sensie porównywalnego z sukcesem 
ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
popularnie zwanej ustawą 500+, która weszła w ży-
cie w pierwszych miesiącach 2016 r. Wtedy też, o ile 
sobie dobrze przypominam, ustawa była kontestowa-
na, bardzo szeroko kontestowana, jako ustawa, która 
z punktu widzenia finansów rozłoży całkowicie nasz 
budżet, która jest realizacją rozbuchanych obietnic 
poczynionych przez Prawo i Sprawiedliwość w wy-
borach parlamentarnych. Mówiono, że przyczyni 
się do demoralizacji polskich rodzin, że wpłynie na 
podwyższenie poziomu bezrobocia, że ludzie będą 
wydawać te pieniądze nie na dzieci, ale m.in. na al-
kohol, że jest to bardzo niesprawiedliwy system, bo 
wspiera tylko niektórych, system niezgodny z kon-
stytucją, bo przecież wszystkie dzieci są równe. Czas 
pokazał, że to my – mówię o wszystkich, którzy tę 
ustawę wtedy poparli – mieliśmy rację, bo przez te 
2 lata zdecydowanie zmniejszył się poziom ubóstwa 
wśród polskich rodzin. To był moim zdaniem jeden 
z głównych, fundamentalnych celów tej ustawy, tych 
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(senator K. Słoń) właśnie na tego typu solidarności oparte są podatki, 
składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, składki na 
różne części Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
itd., itd. To zdrowi płacą za chorych, to bogaci płacą 
za biednych, to pracujący płacą za tych, którzy już 
nie pracują. Tak po prostu jest skonstruowane nasze 
społeczeństwo i nie ma co się przeciw temu bunto-
wać. Po prostu wydaje się, że to jest powszechnie 
akceptowana zasada.

Dzisiaj wprowadzamy dodatkowy element do tej 
właśnie układanki. Potrzeby osób z niepełnosprawno-
ściami, zwłaszcza tych szczególnie dotkniętych nie-
pełnosprawnością, zależnych od innych, są ogromne. 
To dobrze, że Polska znajduje różne sposoby, aby to 
finansować: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
program „Dostępność Plus”, finanse budżetowe, 
finanse samorządowe. Nie ma nic złego w tym, że 
powstaje kolejny fundusz, który będzie gromadził, 
a następnie dystrybuował środki przeznaczane na 
wsparcie tych osób, które ciągle tego wsparcia po-
trzebują. Czy można by to zrobić w jednym fundu-
szu zarządzanym przez jedną osobę, przez jednego 
niemalowanego prezesa, jak niektórzy tutaj wnoszą? 
Może by można tak zrobić, ale wydaje się, że takie 
rozproszenie środków, różne ukierunkowanie każde-
go z tych funduszy, też ma swoje zalety. Pozwala to 
dostrzec te potrzeby istniejące w różnych miejscach, 
uzupełniać się wzajemnie. I nie ma w tym absolutnie 
nic złego.

Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby, 
które mają w sobie jeszcze jakiś potencjał solidar-
ności dobrowolnej – a jest takich osób bardzo dużo, 
zarówno wśród tych zamożnych, jak i tych mniej za-
możnych – rozwijały różnego rodzaju działalność 
dobroczynną, opartą na tym, co po łacinie nazywamy 
caritas. Ale nie chodzi mi o instytucję, organizację, 
tylko po prostu o dzielenie się tym, co mamy, z tymi, 
którzy tego potrzebują.

Muszę powiedzieć, że jestem szczególnie dotknię-
ty, kiedy ktoś mówi, że to jest ustawa, która będzie 
uderzać w polskie firmy rodzinne, w tych, którzy 
sobie dają radę, itd., itd. Szanowni Państwo, może 
słuchają tego, o czym tu rozmawiamy, zwykli ludzie, 
więc trzeba to powiedzieć wprost: to dotyczy ludzi, 
którzy – dzięki swojej pracowitości, zaradności – 
zarabiają ok. 100 tysięcy zł miesięcznie. Ale tu nie 
chodzi o osoby, które są zaradne. Tu chodzi o 21 ty-
sięcy osób bardzo, ale to bardzo bogatych. Naprawdę 
nie oszukujmy tych, którzy nie wiedzą dokładnie, ile 
to jest, jak to się liczy itd., itd. Tutaj chodzi o to, że 
państwo nakłada dodatkową – nie ma co z tym się 
kryć – daninę na osoby, które nie to, że sobie radzą, 
ale są bardzo bogate. Żadnej z tych osób nic złego się 
nie stanie, jak zapłaci jeszcze te dodatkowe pieniądze 
na taki fundusz.

na Fundusz Pracy. I bardzo mnie cieszy to, że ma to 
też wymiar ogólnospołeczny.

Na koniec jeszcze powiem o czymś, co niedawno 
uzmysłowiło mi w sposób bardzo jaskrawy potrzebę 
wprowadzenia 2 lata temu 500+. Otóż na jednym ze 
spotkań podeszła do mnie pani, matka trzech dziew-
czynek, i powiedziała mi, że ona dziękuje za program 
500+. Ja pytam: „ale dlaczego? Lepiej się żyje, rozu-
miem, pani i pani córkom?”.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Kończę.
„Nie, Panie Senatorze. Ja od 2 lat nie kupuję już 

na zeszyt”. Mam nadzieję, że państwo wiedzą, co to 
znaczy kupować podstawowe produkty żywnościowe 
czy higieniczne w sklepie, w jakimś wiejskim niedu-
żym sklepie, na zeszyt, jak to stygmatyzuje człowieka 
i jakim jest upokorzeniem dla niego. I ona od 2 lat 
już nie kupuje na zeszyt. Tak że 500+ było warto 
wprowadzić.

A zatem, Panie Ministrze, proszę przekazać panu 
premierowi, że ja bardzo dziękuję za ten fundusz 
i mam nadzieję, że on pomoże bardzo wielu najsłab-
szym Polakom, niepełnosprawnym Polakom, tak żeby 
oni nie musieli żyć na zeszyt. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To dobrze, że tą ustawą powołamy Fundusz 

Solidarnościowy – nie mam co do tego żadnej wątpli-
wości. W gruncie rzeczy, kiedy słuchałem tej debaty, 
a wcześniej pytań, moim dominującym uczuciem było 
uczucie przykrości. Tak dużo złych słów padło przy 
omawianiu tej ustawy, tak dużo było filipik, które 
były poświęcone definicjom słów, interpretacjom, 
a zupełnie nie dostrzegano tego, o czym ta ustawa 
traktuje.

Solidarność to nie powszechność, solidarność to 
po prostu dzielenie się silnych ze słabymi. To jest 
taka najbardziej podstawowa definicja solidarności. 
W tym przypadku, w tej ustawie, chodzi o dzielenie 
się tych najsilniejszych z tymi najsłabszymi. I co do 
tego nie ma żadnej wątpliwości. Niektórzy mówili 
o wyższości solidarności dobrowolnej nad tą przy-
musową, no ale państwo – takie państwo, które, jak 
myślę, akceptujemy wszyscy w Europie – ma cały 
szereg zobowiązań o charakterze socjalnym, pole-
gających na redystrybucji środków, które są zara-
biane przez tych, którzy mają się dobrze. I przecież 
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(senator K. Radziwiłł) A dlaczego ich nie ma w tej ustawie? Bo nie działa 
to na wyobraźnię, bo właśnie ma być solidarnościowo, 
ma uderzać w milionerów. A ja uważam, że są bogaci.

I druga sprawa. Pan zna konstrukcję podatku i pan 
wie, że w ustawie jest wpisany regres, podwyżka, jest 
wprowadzony drugi stopień nie ze względu na to, 
że te osoby są bogate, tylko dlatego, że są potrzeby 
solidarnościowe, jest to na opłacanie innych spraw, 
m.in. spraw niepełnosprawnych. Bo z kolei dla nie-
pełnosprawnych – nie będę używał innego określenia 
– system podatkowy przewiduje ulgi. I słusznie moi 
koledzy pytają: dlaczego nie rozbudowujecie tego 
systemu podatkowego, w którym to, zgodnie z ideą 
500+, niepełnosprawny decyduje o tym, jakie po-
trzeby zaspokoi? Niech to będzie wpisane w system 
podatkowy. Jakie tam są ulgi? 100, 200, 500 zł na 
rok. Nie, lepiej niech tym rządzi minister – on wie 
najlepiej – z Warszawy, bez pomocy kogokolwiek, 
na zasadzie dowolności, zwłaszcza na wyborczej… 
I będzie to dzielił. Zatem to jest błąd. Czy to można 
poprawić? Można. A dlaczego tu nie ma rolników, 
bogatych rolników? Dlatego że oczywiście nie pła-
cą podatków. Tak, zwalniajmy ich, choć transfery 
na wieś w zakresie niepełnosprawnych i chorych są 
proporcjonalnie znacznie większe niż te, które mają 
miejsce w miastach. Może tu właśnie chodzi o tę grę 
wyborczą, o to, żeby dokonać transferu wyborcze-
go, żeby wyrwać jeszcze jednego radnego, jeszcze 
jednego burmistrza. To jest ta nowa wizja Europy 
ojczyzn. Ja proponuję, żeby pan premier Morawiecki, 
gdy mówi, że trzeba ją zmienić, pojechał z tym po-
mysłem do Europy, a może nawet dalej, do Rzymu 
i tam przedstawił tę wizję.

Tak że to nie jest solidarność nie tylko powszech-
na, ona jest żadna. To jest po prostu socjotechniczny 
zabieg z plusem, oczywiście na kłamstwo.

Jeszcze raz powiem, że tworzy się kolejny system 
koordynowany przez kolejnego ministra, w którym 
na zasadzie konkursu mają prawo uczestniczyć różne 
instytucje.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
4 minuty, na tyle się umawialiśmy.)

Tak więc powiadam, że to jest rozdęta biurokra-
tyczna machina w stylu centralistycznego państwa…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Za to określenie pan mi 

dziękuje?)
Nie. Dziękuję za postawienie kropki.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Głos z sali: Wnioski.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli senatorowie Rulewski i Augustyn.

Ale jednocześnie ci, którzy wzywają, żeby ten 
fundusz był powszechny, nie mogą nie zauważyć tego, 
że część środków w tym funduszu będzie pochodzić 
od znacznie większej grupy ludzi, bo od wszystkich 
pracujących. One będą pochodzić z Funduszu Pracy. 
I ci, którzy mówią, że ten fundusz jest przeznaczony 
na co innego… Tak było na początku, ale przecież 
ten fundusz przez różne rządy był przeznaczany na 
inne potrzeby, wtedy, kiedy były takie możliwości. 
A teraz też są takie możliwości. Zatem na ten fundusz 
w różnym stopniu będzie składać się bardzo wiele 
osób i myślę, że to dobrze.

Naprawdę dostrzeżmy to, że to jest kolejny krok na 
drodze do tego, żeby ludzie z niepełnosprawnościami 
w Polsce czuli się pełnoprawnymi obywatelami. To 
jest najważniejsze w tej ustawie, którą oczywiście 
poprę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 

Radziwiłł!
My nie tylko ją znamy, ale my przeprowadzamy 

rachunki. Jeśli pan chce mnie, a być może nawet i mo-
ich kolegów, przekonać, że 21 tysięcy tzw. bogatych… 
No bo kto jest bogaty? Jakby pan zapytał, to spośród 
tych 21 tysięcy nikt by się nie przyznał, by powie-
dział jeszcze, że jest biedny. Ale pozostawmy to. Jeśli 
pan – i pan minister – wierzy i chce nas przekonać, 
że 21 tysięcy bogatych, bo przyjmijmy, że są bogaci, 
dźwignie ciężar rozwiazywania problemów niepeł-
nosprawnych w liczbie 1 miliona osób, bo tyle jest 
wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, to ja, jako 
absolwent VII klasy szkoły podstawowej, się burzę. 
To nie rozwiąże problemu. I na tym polega fikcja. 
Wie pan, dlaczego tak to jest ustawione? Pan to wie, 
tylko nie chce przyznać. Bo słowo „milion” działa 
na wyobraźnię, ma pobudzić: patrzcie, oni to milio-
nerzy, a mają dać tylko parę złotych. I to mi się nie 
podoba: gra socjotechniczna. A dlaczego ci, którzy 
mają 900 tysięcy zł, Panie Senatorze, nie odprowadzą 
choćby połowy tej składki?

(Senator Konstanty Radziwiłł: To nie są milio-
nerzy.)

A, to nie są milionerzy. A są bogaci?
(Senator Konstanty Radziwiłł: To przez rok za-

rabiają.)
Ale są bogaci? Są bogaci.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Pewnie, że tak.)



144
66. posiedzenie Senatu w dniu 25 października 2018 r.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Komunikaty

(wicemarszałek A. Bielan) tym szóstym posiedzeniu Senatu do projektu ustawy 
o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych odbędzie się jutro, 26 paździer-
nika, o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na sześćdziesiątym szóstym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o kołach gospodyń wiejskich, druk se-
nacki nr 969, odbędzie się dzisiaj, 25 października, 
10 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 179.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych odbędzie się jutro, 26 paź-
dziernika, o godzinie 8.30 w sali nr 179.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zarządzam przerwę do jutra do godziny 9.00.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
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.

Czy są komunikaty, Panie Senatorze?

Senator Sekretarz Robert Dowhan:
Tak, są 3 komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na sześćdziesią-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 08)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan 
i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proponu-

ję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa 
o Funduszu Dróg Samorządowych – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu dwudziestego czwartego 
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
piątego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudzie-
stego szóstego porządku obrad; ustawa o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu dwudziestego siódmego porząd-
ku obrad; ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego 
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej – i rozpatrzenie tego punk-
tu jako punktu dwudziestego ósmego porządku obrad; 
zmiany w składzie komisji senackich – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu dwudziestego dziewiątego 
porządku obrad. To wszystkie punkty.

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

Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw wobec wpro-

wadzenia punktu dotyczącego ogłoszenia 12 listo-
pada…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dniem wolnym od 
pracy.)

…dniem wolnym od pracy. Ten punkt jest wpro-
wadzany niestety tradycyjnie, według zasad, które 
panują w Izbie tej kadencji, a więc błyskawicznie, 
bez konsultacji z zainteresowanymi, czyli z przed-
siębiorcami. W związku z tym zgłaszam sprzeciw 
wobec wprowadzenia tego punktu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rulewski. Tak?

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdyby nie przeszedł wniosek pana marszałka 

Borusewicza, to należałoby, tak uważam, zmienić 
kolejność rozpatrywania…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale to nie, Panie Senatorze, to nie jest…
(Senator Jan Rulewski: Chwileczkę, Panie 

Marszałku, czy pan mi już etatowo zabrał prawo do 
głosu?)

Ja w tej chwili…
(Senator Jan Rulewski: Bo ja widzę, że każdy mój 

głos pan cenzuruje, w tym we wnioskach formal-
nych.)

Ja oceniam. W tej chwili zadałem pytanie dotyczą-
ce sprzeciwu wobec wprowadzenia punktów, dopiero 
później możemy dyskutować na temat kolejności.

(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
No, Panie Senatorze, to jest mój obowiązek, ja 

muszę tu pilnować porządku i w dalszym ciągu będę 
go pilnował.

Czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie?
Proszę państwa, jak rozumiem, w stosunku do 

pozostałych punktów Wysoka Izba nie zgłasza głosów 
sprzeciwu. Tak?

(Głos z sali: Tak.)
Dobrze. Ja uznaję, że wszystkie punkty zostały 

przyjęte, z wyjątkiem tego punktu, który zakwestio-
nował pan marszałek Borusewicz.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora 
Rulewskiego.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 19 – za, 46 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wniosek nie uzyskał poparcia.
Czy są jeszcze jakieś inne propozycje dotyczące 

kolejności albo uzupełnienia porządku obrad? Nie. 
Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa 
o Funduszu Dróg Samorządowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 973, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 973 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Infrastruktury oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
tych 2 połączonych komisji dotyczące uchwalonej 
przez Sejm w dniu 23 października 2018 r. ustawy 
o Funduszu Dróg Samorządowych.

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych przewi-
duje istotne zmiany w sposobie i zakresie finansowa-
nia inwestycji na drogach publicznych zarządzanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz 
Dróg Samorządowych będzie państwowym fundu-
szem celowym, a jego dysponentem ma być minister 
właściwy do spraw transportu. Za obsługę bankową 
funduszu odpowiadać będzie Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Fundusz ten będzie gromadził środki fi-
nansowe na zadania polegające na budowie, przebudo-
wie lub remoncie dróg powiatowych oraz gminnych, 
budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wo-
jewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych 
oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wo-
jewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych 
o znaczeniu obronnym.

Głównymi źródłami finansowania Funduszu 
Dróg Samorządowych będą: wpłaty pochodzą-
ce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – w wysokości 1,4 miliarda zł 
rocznie; dotacje z budżetu państwa, w tym z części 
budżetu, której dysponentem jest minister obrony 
narodowej – w kwocie 500 milionów rocznie; wpła- milionów rocznie; wpła-milionów rocznie; wpła-
ty z Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 

Przegłosujemy teraz wniosek pana marszałka, 
a tak naprawdę przegłosujemy mój wniosek o to, 
aby punkt dotyczący ustawy o ustanowieniu Święta 
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został 
wprowadzony i rozpatrzony jako punkt dwudziesty 
ósmy porządku obrad. Kto jest za jego wprowadze-
niem?

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wprowadzeniem dodatkowego punk-

tu, uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący 
ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z oka-
zji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 50 – za, 19 – przeciw. 

(Głosowanie nr 3)
Rozumiem, że porządek został uzupełniony.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Może teraz dokończę. Kierując się potrzebą rzetel-

nego rozpatrywania tej ustawy, mając to na uwadze, 
braliśmy udział w posiedzeniach komisji, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, gdzie 
wprowadzono poprawki. I kierując się również tym, 
żeby dać Sejmowi czas na ewentualne korekty, wno-
szę o to, żeby ten punkt został rozpatrzony w pierw-
szej kolejności.

Marszałek Stanisław Karczewski:

W pierwszej. Ale to…
(Senator Jan Rulewski: Ten o święcie narodowym.)
O święcie…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Trochę to jest sprzeczne z tym, co pan senator 

powiedział, ale rozumiem… to znaczy nie rozumiem, 
ale rozumiem ten wniosek…

(Wesołość na sali)
Pan senator wnosi o to, żeby ten punkt… no, nie 

był pierwszym punktem, tylko był punktem dwudzie-
stym czwartym. Tak?

(Senator Jan Rulewski: Żeby… tak, tak, w pierw-
szej kolejności.)

Dobrze.
Kto jest za?
Ja jestem przeciwnego zdania.
Kto jest za propozycją pana senatora?

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Ustawa będzie obowiązywała do końca 2028 r. 
Początek realizacji tych zadań będzie miał miejsce 
w roku 2019.

Jeżeli chodzi o wartość przychodów funduszu, to 
w poszczególnych latach będzie się to zmieniało – od 
6 miliardów zł w pierwszym roku funkcjonowania 
funduszu, tzn. w 2019 r., do ok. 3,3 miliarda w ostat-
nich latach, czyli w latach 2027 i 2028.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na posiedzeniu 
połączonych komisji przeprowadzono ożywioną dys-
kusję, w wyniku której pan senator Florek złożył 10 
poprawek. Te poprawki były omawiane, ale połączone 
komisje nie zarekomendowały Senatowi ich uchwale-
nia. Stosunkiem głosów 6:8 wnioski te przepadły. Pan 
senator Peczkis zgłosił wniosek o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek i ten wniosek został przegłosowany 
stosunkiem głosów 8:6.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu połą-
czonych komisji wnoszę o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

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

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Na początek kilka uwag uzasadniających te wnio-

ski mniejszości. Otóż w latach 2008–2014 był re-
alizowany Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Jak państwo pamiętacie, 15 tysięcy km 
dróg zmodernizowano, przebudowano, wybudowa-
no. Następnie w latach 2016–2019 był realizowany 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej”. Powiedziałem „był”, ale mówiłem 
również o roku 2019, czyli jest to program, który jesz-
cze jest realizowany. I tu jest pierwsza zasadnicza 
kolizja z tą ustawą. Przecież ten „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” jest 
realizowany. O ile pamiętam, między 1 a 15 wrze-
śnia odbył się nabór w ramach tego programu i ten 
program jest realizowany zgodnie z zasadami, jakie 
były dotychczas, wojewoda powołał komisje, któ-
re rozpatrują poszczególne wnioski itd. A teraz jest 
nowa ustawa, która została przeprowadzona w eks-
presowym tempie – jak to bywa, szybko przyjął ją 
rząd, a następnie była procedowana w Sejmie. Tak 
się złożyło, że ta inicjatywa związana z nowym pro-

Państwowe” – w wysokości 2% przychodów uzy-
skanych ze sprzedaży drewna; wpłaty z zysku jed-
noosobowych spółek Skarbu Państwa – w wysokości 
7,5% ich zysku po opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym. Będą jeszcze inne wpłaty, inni dysponenci 
też mogą wpłacać. To będą m.in. środki z odsetek 
od wolnych środków przekazanych albo przyjmowa-
nych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, wpływów pochodzących ze źródeł za-
granicznych niepodlegających zwrotowi, wpływów 
ze skarbowych papierów wartościowych, o których 
mowa w art. 6 ustawy, dobrowolnych wpłat, darowizn 
i zapisów, wpływów z innych środków publicznych, 
wpływów z innych tytułów.

I teraz tak: środki będą przekazywane na dofinan-
sowanie zadań powiatowych i gminnych polegających 
na budowie, przebudowie lub remoncie dróg oraz 
zadań mostowych polegających na budowie mostów 
lokalizowanych w ciągach dróg publicznych, a także 
na finansowanie zadań obronnych realizowanych na 
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Przewiduje się, że jednostki samorządu terytorial-
nego będą mogły otrzymać dofinansowanie w wy-
sokości do 80% kosztów realizacji danego zadania 
powiatowego lub gminnego, przy czym wysokość 
tego dofinansowania będzie uzależniona od tego, 
jaka jest po prostu zamożność tych poszczególnych 
samorządów. Im biedniejszy będzie samorząd, tym 
większe otrzyma dofinansowanie, aż do wysokości 
80%. Jak będzie bardziej zamożny, to będzie ono 
mniejsze. W tej ustawie nawet tego nie ma, ale mini-
ster powiedział na posiedzeniu połączonych komisji, 
że minimalna wysokość dopłat będzie wynosić 50%. 
Wysokość tego dofinasowania na dane zadanie po-
wiatowe lub gminne nie może jednak przekroczyć 
30 milionów zł.

Przyznawanie dofinansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powia-
towe i gminne będzie następowało na zasadach kon-
kursowych. Za organizację konkursów odpowiedzial-
ni będą wojewodowie, którzy oceniać mają również 
wnioski o dofinansowanie. Ustawa zawiera zasady 
przeprowadzania konkursów, w tym regulacje doty-
czące sposobu przeprowadzania ocen oraz sporządza-
nia list zadań rekomendowanych do dofinansowania. 
Listy po uprzedniej weryfikacji dokonanej przez mi-
nistra właściwego do spraw transportu zatwierdzane 
będą przez prezesa Rady Ministrów. Dofinansowanie 
przyznawane będzie zakwalifikowanym wniosko-
dawcom na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
wojewodą a właściwą jednostką samorządu terytorial-
nego. Minister właściwy do spraw transportu będzie 
odpowiedzialny za koordynację wykonywania przez 
wojewodów zadań wynikających z ustawy.
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(senator sprawozdawca P. Florek) Już przechodzę do rzeczy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Już przechodzę, tylko zasygnalizowałem, jakich 

tematów dotyczą jakie wnioski mniejszości.
Proszę państwa, ustawa nie obejmuje miast na 

prawach powiatów, tych, które są siedzibami woje-
wodów i marszałków. To oczywiście też jest jakaś 
dyskryminacja, bo dlaczego z ustawy wyjmuje się 
akurat… To są gminy, to również są gminy, a ustawa 
je wyjmuje…

Proszę państwa, następna ważna sprawa to taka, 
że w składzie komisji nie ma przedstawicieli zarządu 
dróg wojewódzkich, tak jak było do tej pory. Mówię 
o tych komisjach, które są powołane przez wojewodę. 
Jak mówić o spójności sieci, jeżeli ich nie ma?

No i na końcu jest jeszcze taka sprawa. Decydujący 
głos ma prezes Rady Ministrów, który może wszystko 
zmienić, który może podać inne kryteria, który bez 
żadnych kryteriów, bez żadnego trybu może zmienić 
te listy. Taki jest tego finał.

W związku z tym, proszę państwa, składamy na-
stępujące poprawki.

Pierwsza: w art. 4 skreślić ust. 7.
Wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Narodowy fundusz 
ma inne zadania i tak pokaźna kwota nie powinna być 
przeznaczona na finansowanie dróg.

Dalej: w tym samym artykule w ust. 1 jest dotacja 
MON, te 500 milionów. Proszę państwa, to jest wrzu-
cone do tej ustawy o drogach samorządowych, a cała 
procedura jest poza, bo o wszystkich tych drogach de-
cyduje minister i prezes Rady Ministrów. Czyli powinna 
się tym zajmować generalna dyrekcja, a nie samorząd.

Czwarta poprawka, a właściwie trzecia, i za chwilę 
wrócę do pierwszej. W tym artykule w ust. 1 skreślić 
pkt 5, czyli wpływy w wysokości 7,5% zysku po opo-
datkowaniu spółek. Nie wiadomo, jakie te zyski będą, 
jaka będzie ich stabilność. No, spółki mają finansować 
w tej chwili drogi samorządowe.

Przepraszam, bo zapomniałem o tym powiedzieć, 
w art. 4 skreślić ust. 7. Tu chodzi o te miasta, te gmi-
ny, które są miastami na prawach powiatu. Dlaczego 
akurat one mają być wyróżnione w tej ustawie i mają 
nie dostać tych środków?

Proszę państwa, w art. 22 ust. 3 pktowi 2 nadać 
brzmienie… Tutaj powiem już w skrócie, żeby nie 
czytać tego punktu. Chodzi o to, żeby był przedstawi-
ciel zarządu dróg wojewódzkich w komisjach. Bo jak 
mówić o spójności dróg, gdy mamy przedstawiciela 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
gdy mamy 2 przedstawicieli wojewody, mamy przed-
stawiciela inspektora nadzoru, mamy przedstawi-
ciela Policji w związku z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, a nie mamy przedstawiciela zarządu dróg 
wojewódzkich. Tak więc tu jest poprawka w sprawie 
dopisania tego.

gramem pojawiła się akurat w trakcie wyborów. Na 
posiedzeniu komisji pytaliśmy, jakie było stanowisko 
komisji wspólnej rządu i samorządu, czy w ogóle było 
takie stanowisko. Poza tym na posiedzeniu komisji 
był przedstawiciel chyba związku województw pol-
skich. I oczywiście jest tak, że nie było konsultacji 
w tej sprawie, nie było też stanowiska komisji rządu 
i samorządu, co jest bardzo istotne, bo przecież jeżeli 
chodzi akurat o ten program, to trudno sobie wyobra-
zić procedowanie bez tego stanowiska.

Proszę państwa odniosę się teraz do programu 
i do poprawek. Pierwsza sprawa. Skąd pieniądze na 
ten fundusz samorządowy? Do tej pory mówiliśmy 
o opłacie paliwowej i o tym, że z tego powinno się 
finansować drogi. W tej ustawie jest tak, że pienią-
dze na ten fundusz będą przeznaczone z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
To będzie 1,4 miliarda rocznie. Tak jakby Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
miał nadmiar pieniędzy. Nieraz mówiliście państwo 
o walce ze smogiem, o termoizolacji, o tych sprawach, 
no a tak pokaźna kwota z funduszu ochrony środo-
wiska ma być przeznaczona na drogi. Druga sprawa. 
Minister obrony narodowej ma przeznaczyć 500 mi-
lionów zł na drogi związane z MON. Co do tego jest 
całkowicie inna procedura, powiem o niej na końcu 
albo w dyskusji na ten temat. Samorządy właściwie 
nie mają z tym nic wspólnego, bo cała procedura jest 
poza samorządem, poza wojewodą, czyli te drogi są 
dorzucone do tej ustawy. Co jeszcze? Dotacje z budże-
tu od właściwego dysponenta czy właściwego mini-
sterstwa, wpłata generalnego dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” to jest 
2% przychodów ze sprzedaży drewna. Zaraz dojdę 
do tego, że jest wniosek mniejszości o to, żeby zmie-
nić to finansowanie. Potem jest następna wpłata, co 
istotne, ze spółek Skarbu Państwa w wysokości 7,5% 
ich zysku po opodatkowaniu, dalej są odsetki od wol-
nych środków, następnie jest jeszcze kilka punktów. 
A na końcu są wpływy z innych tytułów, taki punkt: 
wpływy z innych tytułów. Nie wiadomo, z jakich 
innych, no ale z innych tytułów. Można zadać pyta-
nie o stabilizację. Jak to jest? Czy w takim razie te 
finanse będą stabilne? No i jest to, co powiedział pan 
sprawozdawca odnośnie do tych procentów: do 80% 
finansowania, do 30 milionów zł… No, ale zadania 
obronne mają być finansowane w 100%.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, został pan poproszony o przedstawienie 
wniosku mniejszości, a na razie pan tego nie robi.)

Tak, mam na to 20 minut. To jest wprowadzenie 
do tego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale prosiłbym 
ad rem, czyli do rzeczy…)
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(senator sprawozdawca P. Florek) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Pan senator Kleina jest pierwszy.

Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do 

pana sprawozdawcy większości.
Czy państwo zastanawialiście się, tworząc ten fun-

dusz dróg lokalnych, że tworzenie w taki sposób tego 
funduszu to de facto demontaż budżetu państwa? Bo 
tworzy się ten fundusz ze środków innych funduszy, 
np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska itd., 
tworzy się ten fundusz z wpłat z zysku od spółek 
Skarbu Państwa itd. To jest sprawa trochę absurdal-
na. Zasada, jaka powinna obowiązywać w budżecie 
– przynajmniej taka do tej pory obowiązywała – jest 
taka, że jeżeli spółka Skarbu Państwa czy jakakol-
wiek spółka z udziałem Skarbu Państwa osiąga zysk, 
to wpłaca dywidendę do budżetu państwa. Ona jest 
częścią dochodów budżetu państwa i państwo poprzez 
ustawę budżetową dokonuje podziału tych środków. 
Teraz ta dystrybucja dywidendy na poszczególne cele 
będzie się odbywała wewnątrz tej spółki. To jest we-
dług mnie sytuacja kompletnie nowa i jakby burzy to 
pewien porządek budowania budżetu państwa.

Podobnie jest z tym, że do budżetu przeznaczo-
nego na drogi lokalne wprowadzacie państwo środki 
z Ministerstwa Obrony Narodowej. No, to też jest sy-
tuacja nienormalna. Powinno się na etapie budowania 
budżetu państwa…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to jest…)
…pomniejszyć budżet…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, na razie pan prowadzi dyskusję…)
…czyli zwracamy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …a nie zadaje 

pytania.)
Zadaję pytanie: czy zwróciliście państwo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To jest nowa 

sytuacja.)
…czy zwróciliście…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nowa.)
…państwo uwagę na to…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, tak?)
…że nie powinno się w ten sposób tworzyć fun-

duszu? Że to po prostu budżet państwa powinien 
bezpośrednio wpłacać te środki, aby one mogły być 
przeznaczane na ten cel? Czy ta sprawa była elemen-
tem dyskusji…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo…)

…na posiedzeniu komisji?

Potem: w art. 25 ust. 4 nadać brzmienie… Tutaj 
chodzi o to, żeby zamiast prezesa Rady Ministrów 
zatwierdzał to właściwy minister. No, proszę pań-
stwa, po co prezes Rady Ministrów ma na końcu 
decydować, ma ewentualne zmieniać listy itd.? Czy 
tego nie może zrobić minister, tak jak było do tej pory 
w jednym i w drugim programie? Zaangażowanie 
premiera w to, czy ma być droga samorządowa w tej 
i tej gminie, nie wiem, o długości 500 czy 1 tysią-
ca m… To, żeby on o tym decydował, jest naprawdę 
bez sensu. W zupełności może to przecież zrobić 
właściwy minister.

Proszę państwa, w art. 26 skreślić ust. 1, 2, i 3. 
To są właśnie te ustępy, które mówią o tym, żeby 
zamiast… Sekundę. Chodzi o to, żeby prezes Rady 
Ministrów nie miał tutaj decydującej roli. Te wszyst-
kie zmiany w art. 26 – już nie będę ich omawiał – mó-
wią o tym, żeby to właśnie właściwy minister, a nie 
prezes Rady Ministrów zatwierdzał ostateczną listę 
i wysokość, bo wysokość odszkodowania również 
zatwierdza prezes Rady Ministrów.

I, proszę państwa, 2 ostatnie poprawki – skreślić 
art. 39 i skreślić art. 41. O co chodzi? Chodzi o za-
dania obronne, o których już mówiłem, jak również 
o mosty. Proszę państwa, jakie zadania mogą być 
finansowane, jeżeli chodzi o budowę mostów? To 
mogą być te zadania – sekundę, proszę państwa – na 
które wcześniej był wniosek o dofinansowanie na 
dany rok. Czyli chodzi o to, że dany most, dany obiekt 
musiał wcześniej uzyskać dofinansowanie. Musiał być 
na liście zadań rządowych i uzyskać dofinansowanie 
na przygotowanie tej inwestycji, na sporządzenie do-
kumentacji itd. Jeżeli wniosek nie był procedowany 
w tym trybie, to taki most nie będzie mógł być reali-
zowany. To są tylko i wyłącznie te mosty, które mogą 
być budowanie centralnie, więc znowu jest to zadanie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
a nie tej ustawy.

W związku z tym, proszę państwa, składamy te 
poprawki. Oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby 
powstawały drogi. Wiadomo, że powstało ich mnó-
stwo od roku 1989. Pamiętam pierwsze statystyki, ile 
mieliśmy i jaki był stan dróg w Polsce, i wiem, jak 
to wygląda dzisiaj. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby 
budować jak najwięcej dróg, żeby przeznaczać jak 
najwięcej środków finansowych na to, ale musi być 
pewna logika w tym wszystkim. W związku z tym 
uzależniamy swoje ewentualne poparcie tej ustawy 
w głosowaniu od przyjęcia tych istotnych i ważnych 
poprawek, które zgłaszamy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Wiesław Dobkowski:

Odpowiadam na pytanie, które zadał w długiej 
wypowiedzi pan senator Kleina. Nie była na posiedze-
niu komisji sprawa rozważana w ten sposób, czy jest 
właściwe to, że poszczególne podmioty, np. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
czy inne podmioty, przeznaczają środki bezpośrednio, 
zgodnie z ustawą, czy też środki te powinny najpierw 
pójść do budżetu i byłoby to finansowane z budżetu. 
Nie było o tym mowy. Ale ja uważam, że ta ustawa 
ma sens. Jakby to było finansowane z budżetu, to 
wtedy te środki pochodziłyby, powiedzmy, z innych 
tytułów, które budżet ogólnie finansuje. A tak to jest 
wskazane, że tylko z wpływów do budżetu od tych 
instytucji, czyli spółek, i to w konkretnej wysokości. 
Jest tutaj po prostu ustalone, ile środków musi wpła-
cać np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ile 
środków jest z tytułu wpłat spółek Skarbu Państwa, 
ile od Lasów Państwowych i innych spółek.

Pamiętam, że jak ustalaliśmy szczegóły ustawy 
dotyczącej Lasów Państwowych – to jeszcze było 
w poprzedniej kadencji, kiedy rządziła Platforma 
Obywatelska – to mówiło się, że środki ze sprze-
daży drewna będą przeznaczone na budowę dróg. 
Ja osobiście uważam, że jest to dobra konstrukcja. 
A konstrukcja, o której mówił pan senator Kleina, 
byłaby błędna.

Inne pytania były chyba do sprawozdawcy mniej-
szości.

(Senator Piotr Florek: Jeszcze były do mnie py-
tania.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, wiem.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pytanie pierwsze, chyba zbieżne 

z tym, które zadał pan senator Augustyn.
Jeżeli chodzi o gminy, które zostały wyłączone 

z ustawy, to powiem tak. Generalnie wnioski mogą 
składać wszystkie gminy i powiaty. W tej ustawie 
zrobiono jednak coś takiego, że wyłączono pewne 
gminy. Chodzi tylko i wyłącznie o miasta na prawach 
powiatu, które są siedzibami urzędu wojewódzkiego 
i urzędu marszałkowskiego. Jest ich dokładnie 16 
plus 2 miejscowości, siedziby sejmików. Mówimy 
o Gorzowie i Toruniu. Czyli w sumie…

(Senator Waldemar Sługocki: O Zielonej Górze.)
Przepraszam, o Zielonej Górze. W Gorzowie jest 

wojewoda, a w Zielonej Górze i Toruniu jest marsza-
łek. W związku z tym akurat te gminy… Miasta na 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie 
Senatorze.

Pan senator Waldemar Sługocki zadaje pytanie.
Proszę bardzo – minuta.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym zadać pytanie senatorowi sprawoz-

dawcy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Mniejszości?)
Tak, mniejszości.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
Dziękuję.
Panie Senatorze, mam pytanie: czy wyłączenie 

miast na prawach powiatu z proponowanego fun-
duszu nie wpłynie na to tak, że te miasta nie będą 
realizowały zadań z zakresu budowy dróg lokalnych?

I kolejna część tego pytania. Zatem z jakiego źró-
dła miasta na prawach powiatu będą mogły korzystać, 
aby budować infrastrukturę drogową w granicach 
tychże jednostek samorządu terytorialnego? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
I pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo pro-

szę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja chciałbym poprosić o uszczegółowienie. Czy 
wszystkie miasta na prawach powiatu będą wyłączo-
ne, czy tylko te, w których są siedziby województw? 
To pierwsze pytanie.

I drugie. Czy podczas prac komisji przedstawiano 
jakąś symulację przewidywanych wpływów z zy-
sku ze spółek Skarbu Państwa? Bo my z wieloletniej 
praktyki wiemy, że wtedy, kiedy idą duże inwestycje, 
a spółki Skarbu Państwa – wiem to z prac komisji 
gospodarki – przygotowują się do bardzo dużych in-
westycji, tego zysku nie ma. Jaka była symulacja? To 
jest pytanie do pana senatora Florka.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo o odpowiedzi panów senatorów.
Może pierwszy pan senator Dobkowski. Bardzo 

proszę.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dobrze. Dziękuję 

bardzo.)
A później będzie pan senator Florek.
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Panie Senatorze – chciałbym 

ponownie sformułować pytanie do pana senatora 
Florka – czy wyłączenie przedstawiciela zarządu dróg 
wojewódzkich, de facto samorządu województwa, 
nie wpłynie na to, że dobór inwestycji nie będzie 
komplementarny wobec dróg wojewódzkich? Wiemy 
przecież, że drogi gminne czy powiatowe łączą się 
z drogami wojewódzkimi. Czy nie doprowadzi to do 
takiego stanu, że jednak te decyzje będą obarczone 
dużą dozą błędu? Bardzo dziękuję.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, program, który obecnie jest reali-

zowany, Program rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016–2019… W ramach 
tego programu oczywiście powołano też komisje. One 
w tej chwili już pracują, zostały powołane przez wo-
jewodów. Pomiędzy 1 a 15 września był nabór na te 
zadania gminne i powiatowe. Wnioski zostały złożone 
i komisje pracują. W tej komisji jest przedstawiciel 
zarządu dróg wojewódzkich. I do tej pory tak było. 
Również w poprzednim programie, Narodowym 
Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, był przed-
stawiciel. I kompletnie niezrozumiałe jest to, dlaczego 
w tym programie akurat ma nie być przedstawiciela 
zarządu dróg wojewódzkich. Generalnie jest to przed-
stawiciel zarządu dróg wojewódzkich.

Jak mówić o komplementarności sieci dróg w całej 
Polsce… Bo od tego trzeba zacząć. Mamy drogi kra-
jowe, mamy drogi wojewódzkie, powiatowe i gmin-
ne. I rzecz polega na tym, żeby ta sieć była spójna 
i żeby można było rzeczywiście, biorąc pod uwagę 
również kolej, docierać do wszystkich miejscowo-
ści w jak najkrótszym czasie, czyli żeby drogi były 
spójne… W związku z tym trudno sobie wyobrazić, 
jeżeli w komisji nie ma przedstawiciela zarządu dróg 
wojewódzkich, dyskusję nad spójnością dróg. Więc 
jest to, moim zdaniem, zasadniczy błąd, dlatego m.in. 
wniosek… Jest poprawka, która właśnie zmienia to, 
żeby również przedstawiciel zarządu dróg wojewódz-
kich był…

Proszę państwa, tych przedstawicieli jest niedużo 
w komisji. Te komisje pracują. A teraz ma być nowa 
komisja, która ma również rozpatrywać na rok 2019… 
To jest jakieś nieporozumienie. Ja nie wiem, o co 
tutaj chodzi. Może pan minister nam odpowie, bo 
mamy jeden program, drugi, mamy pieniądze na ten 

prawach powiatu to też są gminy. Te gminy zostały 
z tego programu całkowicie wyłączone. Dlaczego 
akurat te gminy wyłączono, a inne pozostają? No, 
trudno powiedzieć.

Pan senator Sługocki mówił też o finansowa-
niu dróg. Wiadomo, że również środki unijne były 
przeznaczone na finansowanie dróg, głównie przez 
urzędy marszałkowskie, które wspierały inicjatywy 
budowy. Dzięki środkom unijnym wiele inwestycji 
zostało w Polsce zrealizowanych. Od kiedy te środki 
uzyskujemy… Mamy nie tylko te 15 tysięcy kilome-
trów ze środków samorządowych, z tego wspólne-
go finansowania, ale również wiele kilometrów ze 
środków unijnych. To jest oczywiście bardzo ważne 
i bardzo silne źródło zasilania.

Pan senator pytał o wpływy z zysków spółek, o to, 
czy na posiedzeniu komisji była przedstawiona jakaś 
symulacja. Oczywiście takiej symulacji nie było. Nie 
było żadnych szczegółów i informacji. Sam fakt, że 
to są 2 programy, które się nakładają, to jest jakaś 
nienormalna sytuacja. Nie wiem, jak z tego wybrnąć. 
To jest może pytanie do pana ministra, może ja sam 
to pytanie zadam. Bo jest jeden program, na który 
jest nałożony drugi program. I w związku z tym nie 
wiem, co my będziemy realizować.

Mało tego, w przypadku drugiego programu termin 
złożenia wniosku był od 1 do 15 lipca. To już jest za nami 
i nie można składać wniosków na rok 2019, a my mamy 
pieniądze. Mamy pieniądze, o które pytał pan senator 
Augustyn, pieniądze z zysku spółek Skarbu Państwa. 
Proszę państwa, dochodzi do tego, że zaczynamy takie 
inwestycje… Oczywiście prezes spółki odpowiada za 
finanse spółki. No i się okazuje, że zyski, które spółka 
wypracuje, będzie przeznaczać nie na rozwój, na inwe-
stycje, tylko będzie przeznaczać na drogi. Ja rozumiem, 
że w pewnym momencie jest jakaś koniunktura, że jakieś 
tam zyski spółki były większe i dlatego może taka chęć, 
żeby spółkom zabrać te pieniądze i inwestować w drogi, 
no ale fakt jest faktem – przecież nie wiemy, co będzie. 
W tej chwili jest wzrost gospodarczy i dobra koniunktu-
ra, więc te spółki funkcjonują dobrze. Ale co będzie za 
rok? Jakie będą zyski za rok, akurat w 2019 r.? Tego nie 
wiemy. A to jest znaczące źródło finansowania dróg. Jaka 
w związku z tym będzie stabilność tego finansowania, 
jeżeli np. zyski spółek będą mniejsze? No więc to jest 
oczywiście dylemat. Dlatego nie ma żadnej symulacji, nie 
ma zapewnienia, że te środki będą wystarczające, zgod-
nie z przyjętymi zasadami. Mało tego, proszę państwa, 
ten program jest na 10 lat, czyli do roku 2028. Czyli te 
wszystkie pieniądze z funduszu ochrony środowiska, ze 
spółek Skarbu Państwa itd. mają być przeznaczane przez 
10 lat na realizację tych inwestycji. To tyle. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)
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(senator P. Florek) żeby to ustawowo uregulować. Ale to były tylko jego 
wnioski. Jest ustawa, która mówi o tym, w jaki sposób 
powinna być realizowana przez rząd budowa dróg 
lokalnych, powiatowych i gminnych. Pan minister 
powiedział, że tych wszystkich poprawek nie popie-
ra i proponuje, żeby ustawę przyjąć w takiej wersji, 
jaka została uchwalona w Sejmie. I to też połączone 
komisje proponują Senatowi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Marek Chodkiewicz: Nie, dziękuję.)

Nie. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Ministrze, 

zapraszamy tutaj do mównicy.)
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Właściwie 

chciałem kontynuować kwestię, którą podnosi-
łem w pytaniu do sprawozdawcy, pana senatora 
Dobkowskiego. Chodzi o kwestię jednolitości, po-
prawności konstruowania funduszu pod względem 
merytorycznym, czyli właściwie chodzi o jednolitość 
budżetu państwa. Czy zastanawialiście się państwo 
właśnie nad tym problemem? Chodzi o to, że nie po-
winno się tworzyć odrębnych funduszy z kolejnych 
funduszy lub jakichś wpłat, a jeżeli już, to powinno to 
być jasne, przejrzyste, łatwe do oceny – także z punk-
tu widzenia posłów i senatorów – jak funkcjonują 
takie fundusze, powinna być to wpłata z budżetu, 
a te wykreowane dochody powinny być dochodami 
budżetu państwa. To jest taki klasyczny i poprawny 
według mnie sposób kreowania i rozdysponowania 
środków w budżecie państwa. I właściwie z tą zasadą, 
jaką państwo tutaj teraz proponujecie, przez 30 lat 
walczono. Chodziło o to, żeby nie rozbijać budżetu, 

rok przeznaczone, termin na złożenie wniosków już 
minął, nie można tych wniosków złożyć, pieniądze 
mają być… Więc nie wiem, o co chodzi. Ale w komi-
sji, w tej nowej, mamy do tej pory 2 przedstawicieli 
wojewody, jest również przedstawiciel inspektora 
nadzoru budowlanego, jest przedstawiciel Policji, bo 
mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. I bar-
dzo dobrze, że jest. Jest przedstawiciel Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a nie ma przed-
stawiciela akurat tych dróg, które powinny być spójne 
w tym całym programie. Więc jest to niezrozumiałe, 
Panie Senatorze, dlatego poprawkę, którą złożyłem.… 
Dziękuję.

(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

większości. Czy podczas prac komisji dyskutowano 
nad kwestią potrzeby uczestnictwa w procesie wy-
boru inwestycji realizowanych na drogach lokalnych 
w ramach funduszu dróg lokalnych pana prezesa 
Rady Ministrów, pana premiera? Czy rzeczywiście 
jest taka potrzeba, aby premier polskiego rządu brał 
udział w podziale środków na drogi lokalne? Dziękuję 
bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, była na ten temat dyskusja. To 

znaczy pan senator sprawozdawca, który zgłaszał 
wnioski mniejszości, o tym mówił, a także inni se-
natorowie z opozycji o tym mówili. Pan minister 
odpowiedział, że tak powinno być. Zresztą nadzór 
nad wszystkim będzie sprawował minister… Aha, 
jeszcze jedno. Pan senator Florek twierdził, że po-
winno to się kończyć na tym, że minister właściwy 
do spraw transportu powinien to zatwierdzać, i że nie 
ma potrzeby angażować w to pana premiera, bo pan 
premier ma wiele innych ważniejszych zadań niż to. 
Ale ja uważam, że jednak to jest wsparcie państwa, 
to jest jakby dodatkowe wsparcie na budowę dróg 
powiatowych i lokalnych, bo przecież budowę dróg 
powiatowych powinien realizować powiat, a budowę 
dróg lokalnych, czyli gminnych, powinna realizo-
wać gmina. Nawet pan senator Florek mówił o tym, 
żeby po prostu bezpośrednio dla gmin czy powiatów 
przeznaczyć na ten cel wyższe wpływy z podatków, 
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(senator K. Kleina) jest fundusz celowy. I teraz, z powodu bardzo dużego 
zapotrzebowania na budowę, przebudowę i remonty 
dróg samorządowych, pan premier w porozumieniu 
z Ministerstwem Infrastruktury zaproponował takie 
rozwiązanie, żeby przekierować pewne strumienie 
środków, które są dostępne, do nowo utworzonego 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Jeżeli chodzi o wpłatę 2% z Lasów Państwowych, 
to faktycznie ten procent w tej chwili nie będzie trafiał 
do budżetu – będzie trafiał do funduszu. Taka była 
konstrukcja, taka prognoza finansowa…

(Senator Kazimierz Kleina: I teraz to jest dobra 
rzecz. Tak? Jak PiS rządzi, to jest dobrze i Lasom się 
nie stanie krzywda.)

Według naszego rozpoznania i jak wynika z usta-
leń z Ministerstwem Finansów, Lasom się nic złego 
nie stanie.

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli to, co mówiliście 
wtedy, to była kompletna demagogia.)

No, trudno mi jest w tej chwili rozpoczynać dys-
kusję o tym, co było wtedy. Pan senator pozwoli, że 
opowiem, co jest w tej chwili.

Jeżeli chodzi o zamknięcie poprzedniego fundu-
szu, to tak, poprzedni fundusz zostanie zamknięty, 
ale to nie znaczy, że te zadania nie będą dalej reali-
zowane. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja mam pytanie, 

cóż takiego się wydarzyło, że wyłączono z komisji 
oceny projektów przedstawiciela zarządu dróg woje-
wódzkich, czyli de facto przedstawiciela samorządu 
województwa. Czy nie uważa pan, że akurat ten głos 
– głos przedstawiciela samorządu województwa – był-
by bardzo pomocy w podejmowaniu decyzji? Także 
parytet… Bo jeżeli państwo, jak rozumiem, obawiacie 
się o przewagę głosów, to można tak skonstruować 
skład komisji, żeby ta przewaga strony rządowej była 
zachowana. Myślę, że wiedza przedstawiciela samo-
rządu województwa, zarządu dróg wojewódzkich, 
byłaby bardzo pomocna w tym zakresie. Dlaczego 
w tym programie wyłącza się przedstawiciela zarządu 
dróg wojewódzkich? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Dlatego wyłącza się przedstawiciela dróg woje-

wódzkich, ponieważ program nie dotyczy dróg wo-

ale czynić go przejrzystym, jednolitym, czytelnym 
i zrozumiałym. Bo jest jakaś absurdalność w tej kon-
strukcji, która pokazuje, że w skład budżetu będą 
wchodziły środki, które będą przekazywane przez 
ministra obrony narodowej. To jest sytuacja absur-
dalna. Prawda? No, ja sobie to wyobrażam, tylko że 
wówczas… To powinno być tak, że na etapie pracy 
nad budżetem państwa zmniejsza się wstępnie prze-
widziane środki na budżet ministra obrony narodowej 
i zwiększa się środki w innej części, a nie tak, że są 
jakieś wpłaty itd., bo to czyni budżet nieczytelnym, 
źle skonstruowanym. Czy mieliście państwo akcepta-
cję ministra finansów wobec takiego konstruowania 
funduszu dróg lokalnych? Czy on uznał, że to jest 
prawidłowe z punktu widzenia techniki konstruowa-
nia budżetu? Czy on się z tym zgadza?

Druga sprawa. W poprzedniej kadencji myśmy 
jako Platforma Obywatelska wprowadzili tę wpłatę do 
budżetu państwa z Lasów Państwowych z myślą, że te 
środki będą przeznaczone na budowę dróg lokalnych. 
I one były tak przeznaczane, ale nie wprost, ponieważ 
to był dochód budżetu państwa, czyli te środki nie 
były przekazywane w taki sposób, że oto Lasy budują 
drogę we wsi tej czy tamtej. W tamtym czasie panie 
i panowie senatorowie z PiS tutaj w Senacie, wszyscy 
jak jeden mąż i żona, mówili, że jeżeli wprowadzimy 
ten fundusz, jeżeli to uchwalimy… nie fundusz, tylko 
tę wpłatę, to Lasy Państwowe się wywrócą i zbankru-
tują. I powiedziano nam wówczas, że jak tylko PiS 
dojdzie do władzy, to natychmiast zlikwiduje tę wpła-
tę jako niszczącą Lasy Państwowe. Co się zmieniło, 
że teraz państwo chwalicie te przepisy, które myśmy 
wtedy wprowadzili, mimo że na początku nawet nie 
w takiej wysokości… Na początku to były mniejsze 
wpłaty z tym związane.

No i trzecie, ostatnie pytanie, dotyczące tych tzw. 
schetynówek. To już wcześniej w pytaniach się prze-
wijało. Chodzi o to, żeby tu mieć jasność, żeby to było 
precyzyjne. Czy utworzenie tego funduszu oznacza 
likwidację programu tzw. schetynówek, które były 
tą techniką budowane przez wiele poprzednich lat? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pierwsza rzecz, 

którą trzeba zaznaczyć, jeśli chodzi o konstruowanie 
funduszu, jest taka, że to nie jest budżet państwa. To 
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(podsekretarz stanu M. Chodkiewicz) centralizacji państwa, wypychania samorządów woje-
wódzkich z różnych sfer życia publicznego i de facto 
ograniczania kompetencji samorządów województw? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Moim zdaniem nie ma to zupełnie nic wspólne-

go ze sprawami polityki. Jest to ewidentnie kwestia 
sprawności działania takiego ciała. Po tośmy to two-
rzyli, żeby to ciało w krótkim czasie było w stanie roz-
dzielić fundusz, bez zbytniego opóźnienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, zasadnicze pytanie i zasadnicza 

sprawa. Chodzi o program rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej. Zgodnie z tym 
programem wojewodowie ogłosili nabór, on się od-
bywa od 1 do 15 września, a gminy złożyły wnioski. 
Jedno zadanie to, wiadomo, zadanie gminy, dwa za-
dania – powiatów ziemskich. Wojewodowie powołali 
komisję – jest tam również m.in. ten przedstawiciel 
zarządu dróg wojewódzkich – i według kryteriów, 
które ustalają, bardzo sztywnych, jasnych, określa-
ją listę przedsięwzięć, które w kolejności zostaną 
dofinansowane zgodnie z dotychczasowymi zasa-
dami, tj. 3 miliony – 50%… itd. Teraz wprowadza-
cie państwo nową ustawę, ustawę o Funduszu Dróg 
Samorządowych. I tam jest zapisane, że dysponent 
funduszu w terminie od 1 do 15 lipca roku kalen-
darzowego informuje wojewodę o przewidywanych 
wysokościach środków przeznaczonych na dofinan-
sowanie. Po otrzymaniu tej informacji wojewodowie 
dokonują podziału tych środków na zadania powia-
towe i gminne, no i ogłaszają nabór. Tak jest, jeże-
li chodzi o drogi samorządowe, bo trochę inaczej 
jest w przypadku mostów, tam jest termin od 1 do 
31 marca; w przypadku zadań obronnych chyba rów-
nież jest taki termin. W związku z tym mam pytanie, 
jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Czy my 
w takim razie będziemy realizować w przyszłym 
roku dwa programy? Termin już minął, czyli wła-
ściwie nie można realizować tych zadań samorządo-
wych, gminnych i powiatowych, w przyszłym roku. 
Ale państwo w ustawie przewidywaliście środki, 
mówiliście, że będą z funduszu ochrony środowi-
ska, ze spółek itd., mówiliście, że te środki będą 

jewódzkich. Żeby ten fundusz działał sprawnie… 
Skoro mówimy o drogach powiatowych i gminnych, 
a uczestniczy w tym programie jako wiodący woje-
woda, który na swoim terenie dba o spójność dróg 
wojewódzkich, to uważaliśmy, że nie ma zagrożenia, 
obaw, że nie zadba on o spójność dróg wojewódzkich. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję.
No, chyba się pan przejęzyczył, Panie Ministrze, 

bo to nie wojewoda dba o drogi wojewódzkie, tylko 
zarząd dróg wojewódzkich, czyli de facto samorząd 
województwa. Tak stanowi ustawia z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa. Wprost jest tam 
napisane, że drogi wojewódzkie są w kompetencjach 
samorządu województwa, nie przedstawiciela rządu 
w terenie, czyli wojewody. Zatem ta argumentacja, 
którą był pan uprzejmy podać, ma się nijak do rze-
czywistości, do stanu prawnego w Polsce. Zatem 
ponawiam to pytanie: dlaczego gospodarz dróg 
wojewódzkich nie może partycypować w ocenie 
dróg gminnych i powiatowych, które to drogi two-
rzą wspólną sieć, właśnie z drogami powiatowymi 
i gminnymi? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Uznaliśmy, że przedstawiciel Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele nadzoru 
budowlanego, przedstawiciele Policji i przedstawi-
ciele samorządu zdecydowanie sprawniej załatwią 
rozdzielenie tego funduszu. Chodzi o to, żeby on był 
sprawnie i szybko rozdzielany.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy to nie jest tak, że sukcesyw-

nie, mając na uwadze także to wszystko, co wyda-
rzyło się w innej materii w kontekście funkcjono-
wania samorządu województwa w Polsce… Czy to 
nie jest tak, że ta decyzja trochę wpisuje się w sferę 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, zgodnie z ustawą z 5 czerw-

ca 1998 r. takim sensu stricto gospodarzem woje-
wództwa jest marszałek – on jest odpowiedzialny za 
rozwój województwa. W związku z tym tworzenie 
tutaj takich konstrukcji, które jak gdyby podważają 
rolę marszałka w tej materii, ale także rolę zarządu 
dróg wojewódzkich, jest trochę, jak myślę, wątpli-
we. Ja zapytam… Pan, Panie Ministrze, mówił, że ta 
centralizacja rozdzielania tych środków ma na celu 
sprawny i szybki podział tych pieniędzy. Ja tutaj 
mam wątpliwość, czy ważna jest właśnie szybkość, 
czy jak najbardziej sensowne rozdysponowanie tych 
środków. Myślę, że samorządy, choćby powiatowe, 
mające 20-letnią historię, dałyby sobie z tym radę. 
Czy nie lepsze byłoby utworzenie funduszu celowe-
go na poziomie powiatowym? Największe problemy 
mamy właśnie z drogami powiatowymi. Czy budo-
wanie tych dróg lokalnych nie byłoby sprawniejsze po 
utworzeniu takiego funduszu celowego na poziomie 
powiatu? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Trudno jest podjąć taką dyskusję… Przyjęliśmy 
program dotyczący głównie dróg powiatowych 
i gminnych. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że po 
analizie zakończonych programów należy wskazać, 
że ponad połowa wszystkich gmin w Polsce nie sko-
rzystała dotąd z żadnego dofinansowania, z żadnego 
programu. Dlatego chodzi o powiatowe i gminne. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:

Panie Ministrze, to jest pytanie z wczorajszego 
posiedzenia komisji, na które nie otrzymałem odpo-
wiedzi. Czy ministerstwo dysponuje danymi doty-
czącymi stanu dróg powiatowych w Polsce i danymi 
na temat tego, jakie środki, jakie nakłady na te drogi 
powinny być przeznaczone? Czy w ogóle wiemy, jaka 
jest skala tego problemu? Chodzi o taki raport o stanie 

w przyszłym roku. Generalnie zadań z programu nie 
można zrealizować w przyszłym roku, oprócz zadań 
mostowych i oprócz zadań obronnych. W związ-
ku z tym mam pytanie. Prosiłbym o wyjaśnienie, 
z czym mamy tu do czynienia i jak to rozumieć. Jest 
1 program czy 2 programy? Czy on będzie, czy nie 
będzie w przyszłym roku realizowany? A jeżeli nie 
będzie, to po co te środki. No bo ustawa przewiduje, 
że właściwie realizowanie tego nie jest możliwe, bo 
termin na złożenie wniosków już minął. A więc jak 
będzie w przyszłym roku? Będą 2 programy czy 
będzie 1 program? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Panie Senatorze, ten program, który obowiązuje 
na dzień dzisiejszy, wpisuje się w nowy program, 
który został utworzony, w program zwany Funduszem 
Dróg Samorządowych. Zadania, które zostały zgło-
szone w tej edycji programu, będą realizowane rów-
nież w następnej edycji, jakby płynnie przechodzą do 
Funduszu Dróg Samorządowych. Nie ma zagrożenia, 
że one nie będą realizowane.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, dopytam. No, to jest po prostu 

skandal legislacyjny w takim razie, jeżeli pan tak 
mówi, że one będą… Jest jedna ustawa, jest druga 
ustawa, są przepisy, które to regulują. Tu nie ma 
przepisów przejściowych, które mówią o tym, że te 
zadania będą realizowane… Według przepisów, jakie 
w tej chwili są, będzie realizowany program, który 
był dotychczas. Nie ma szans na realizację nowe-
go programu w przyszłym roku, bo terminy, które 
są proponowane, oprócz tych dotyczących mostów 
i zadań obronnych, są nierealne, niemożliwe do zre-
alizowania, natomiast w budżecie środki są. Moim 
zdaniem mamy tutaj do czynienia z jakimś skandalem 
legislacyjnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy pan minister chce się do tego ustosunkować?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Moim zdaniem te wszystkie terminy są dopaso-
wane i fundusz będzie działał.
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(senator R. Gaweł) Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, zadania mostowe w takim razie. 
Cytuję: „Dofinansowanie ze środków Funduszu może 
być przekazane wyłącznie na zadania mostowe, na 
które udzielono dofinansowania kosztów przygoto-
wania inwestycji na podstawie programu uchwalo-
nego przez Radę Ministrów”. To jest art. 32 ust. 1. 
Czyli tylko te zadania, w przypadku których koszty 
przygotowania inwestycji na podstawie programu 
uchwalonego przez Radę Ministrów… I w związku 
z tym, Panie Ministrze, pytanie: jaki jest tutaj udział 
samorządu? Wiemy, że wnioski akurat w tym przy-
padku można składać od 1 do 31 stycznia, a nie tak jak 
w przypadku dróg, odnośnie do których ten termin 
już minął. I tutaj minister sporządza listę, minister 
udziela dofinansowania, minister to przeprowadza… 
I podobnie jest, jeżeli chodzi o sprawy obronne. Tam 
minister nawet podpisuje z poszczególnymi samorzą-
dami umowy na te zadania obronne. Ja nie za bardzo 
rozumiem, dlaczego te zadania mostowe, które wła-
ściwie są centralne, i zadania obronne, które wła-
ściwie nie dotyczą… One dotyczą samorządu tylko 
w tym sensie, że mogą być na jego terenie, ale cała 
procedura jest poza samorządem. Dlaczego te 2 zada-
nia są ujęte w tym programie? Przecież one właściwie 
nie mają nic wspólnego z programem budowy dróg 
samorządowych. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Konstruując program, uznaliśmy, że budowa mo-

stów i ciągów mostowych, które łączą się z kolejnymi 
węzłami dróg publicznych, jest bardzo istotna. I dla-
tego zostało to włączone do programu. Wydaje mi 
się, że również sprawy dotyczące dróg obronnych, 
które wynikają… Naprawa i dostosowywanie dróg 
samorządowych do dróg obronnych wynikają z na-
szych zobowiązań sojuszniczych i również z potrzeby 
przemieszczania się wojsk na terenie Polski. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Ministrze, mam takie techniczne pytanie. 

Program będzie programem wieloletnim. Jaki będzie 
czas na realizację jednostkowych zadań przez powiaty 
i gminy, jeżeli pozyskają te pieniądze? Wiemy, że 
w przypadku środków europejskich jest zasada n+3. 
A jak to będzie tutaj wyglądało? Ile czasu dany be-
neficjent będzie miał na zrealizowanie zadania? Do 

dróg lokalnych. Czy takie coś jest? Jeśli pan mi teraz 
nie odpowie, to poproszę o odpowiedź na piśmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Odpowiadając panu senatorowi na to pytanie, 

przede wszystkim należałoby powiedzieć, że drogi 
gminne i drogi powiatowe w Polsce to 374 tysiące km 
i stanowią one 88% dróg publicznych w Polsce. Z ana-
lizy wszystkich programów wynika, że zapotrzebo-
wanie na środki finansowe jest o ok. 100% wyższe 
niż dostępne limity.

Jeżeli chodzi o stan dróg powiatowych i stan dróg 
gminnych, to opieramy się na wynikach kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała ten stan dróg. 
Okazało się, że 36% dróg powiatowych i gminnych 
jest w złym stanie – ten stan zły oznacza, że nale-
ży przystąpić do pracy natychmiast – 35% dróg jest 
w stanie niezadowalającym i należałoby je w najbliż-
szym czasie remontować, natomiast tylko 29% dróg 
jest w stanie dobrym i zadowalającym. Tak że z takim 
problemem mamy do czynienia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Mam pytanie, a właściwie prosiłabym o poda-

nie, jaki będzie ten roczny fundusz drogowy, skoro 
1,4 miliarda ma być zabrane z narodowego fundu-
szu, 500 milionów z obronności, czyli z Ministerstwa 
Obrony Narodowej… Nie wiem, ile stanowi 2% przy-
chodów Lasów Państwowych i jak oszacować 7,5% 
zysku spółek. Jaka to może być kwota globalna, 
rocznie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Mówimy, i tak zaplanowaliśmy ten fundusz, że 

w roku 2019 będzie 6 miliardów zł. Bo tam jeszcze – 
pani senator tego nie doliczyła – są obligacje.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dodatkowe, inne… 
Tak. 6 miliardów zł. Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Florek.
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(senator W. Sługocki) rozmaite inwestycje, które mają ochronić nasz klimat 
przed zanieczyszczeniem i jednocześnie ochronić na-
sze zdrowie.

W związku z tym, spodziewając się, że być może 
ta szeroka poprawka obejmująca te wszystkie pod-
mioty, które na Fundusz Dróg Samorządowych się 
składają, może nie uzyskać akceptacji, chciałabym 
złożyć poprawkę węższą, która dotyczy wykreśle-
nia pktu 1 w art. 5 ust. 1, czyli wpłat Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dziękuję bardzo… Panie Marszałku, ja zaraz złożę 
do protokołu poprawkę na piśmie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przez wiele lat był realizowany Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Potem został 
on zastąpiony „Programem rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. 
No i dzięki temu powstało, zostało zmodernizowa-
nych, przebudowanych, wybudowanych wiele, wiele 
dróg w Polsce. W tym pierwszym programie było 
to ok. 15 tysięcy km dróg. W Wielkopolsce, z której 
ja jestem i w której akurat miałem okazję pracować 
z tym programem, wybudowaliśmy, zmodernizowali-
śmy i przebudowaliśmy ok. 1,5 tysiąca km tych dróg. 
I muszę powiedzieć, że były bardzo jasno określone 
kryteria. Komisja, która ustalała kolejność na liście, 
miała określone kryteria, pole manewru było pra-
wie żadne. W związku z tym, zgodnie ze złożonymi 
wnioskami, w zależności od tego, czy to były drogi 
gminne, czy powiatowe, były 2 listy i na podstawie 
tego były przyznawane środki. Sytuacja była jasna 
i przejrzysta i nie było żadnych posądzeń o jakieś 
sympatie polityczne, bo nie było takiej możliwości. 
Proszę to sprawdzić, zobaczyć, jak to dotychczas 
funkcjonowało. Podobnie, moim zdaniem, było z tym 
nowym programem na lata 2016–2019, który wszedł 
w życie i był realizowany.

Teraz w kampanii wyborczej wyszło, że trzeba coś 
zrobić, przyspieszyć, jak wszędzie, czyli praktycznie 
rozdawać pieniądze, jak to było w kampanii, na co 
tylko możliwe. Ostatnio nawet i święta zaczynamy 
rozdawać, już nie tylko pieniądze. W związku z tym 
urodził się nowy program, ale nagle, szybko powstał. 
On w ogóle nie jest kompatybilny z tym programem, 
który do tej pory jest realizowany. Zapomniano chyba 
w tym programie, że jest program, który realizujemy, 
który można było rozszerzyć, do którego można było 
wprowadzić tylko pewne zmiany i byśmy doszli do 

tej pory w tym programie, który obowiązywał, jak 
wiemy, były zadania jednoroczne, czyli beneficjent 
musiał się zmieścić w roku budżetowym. A jak tutaj 
będzie? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Ten program przewiduje zadania wieloletnie. 

Skonstruowaliśmy go tak, że w tym programie 
mogą brać udział zadania o bardzo dużej wartości, 
do 30 milionów zł dofinansowania. Czyli w takim 
najbardziej… takim najmniejszym skutkiem… to jest 
60 milionów zł. W związku z tym z konieczności to 
muszą być zadania wieloletnie.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale jaki będzie mak-
symalnie…)

To, co wyjdzie nam z przetargu. Będziemy hono-
rowali wszystkie terminy przetargowe.

(Senator Waldemar Sługocki: Czyli ustawa nie 
będzie wprowadzała ograniczeń?)

Nie będzie wprowadzała ograniczeń.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator jeszcze? Czy nie?
(Senator Marek Martynowski: Nie. W dyskusji.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza do głosu zapisała się pani senator 

Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku, nie spodziewałam się, że tak 

szybko do tej dyskusji dojdzie.
Mam krótką wypowiedź, która wiąże się z wnio-

skiem mniejszości. Myśmy – bo jestem jednym ze 
współwnioskodawców – zapisali tam dość szeroko 
jedną z poprawek, która dotyczy skreślenia art. 5. 
Skąd pochodzą środki tego funduszu drogowego? 
Otóż to jest wypunktowane chyba w 11 podpunktach. 
A ja chciałabym, proszę państwa, bardzo wyraźnie 
bronić funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który znaczącą 
kwotę ma wprowadzać co roku do tegoż programu. 
Mianowicie jest w tej chwili narodowy program 
walki ze smogiem, jest tyle innych spraw, np. spra-
wa czystych wód, które powinniśmy w środowisku 
zagwarantować. I zazwyczaj jednostki samorządu 
terytorialnego o ten fundusz się dobijają, dobijają 
się o niego mieszkańcy, żeby środki przeznaczyć na 
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(senator P. Florek) zumiałe. Dlatego ta ustawa, która przyszła do nas, jest 
nie do przyjęcia. Bez poprawek, bez wprowadzenia 
zmian w tej ustawie jest zagrożony w ogóle sposób 
realizacji, finansowanie ustawy. W związku z tym 
pozostaje tylko i wyłącznie, jeżeli te poprawki nie 
będą wprowadzone, zagłosować przeciw tej ustawie. 
A to bardzo niedobrze, bo wszyscy byśmy chcieli…

Jeden z panów senatorów pytał o stan dróg po-
wiatowych, gminnych. No, oczywiście, że on się 
zmienia, on się polepsza, jest coraz więcej dróg itd. 
Zrobiliśmy niesamowity postęp. Ja byłem radnym 
sejmiku w pierwszej kadencji. Pierwsze statystyki, 
jakie były, dotyczące dróg wojewódzkich, krajowych, 
to było coś niesamowitego, 80% dróg było takich, 
że w ogóle nie powinno się nimi jeździć. Dzisiaj jest 
sytuacja odwrotna. Jest jeszcze 15–20% dróg, które 
rzeczywiście wymagają szybkich prac i przeznacze-
nia środków, tylko nie można przeznaczać środków 
w ten sposób, nie można zabierać z funduszu ochrony 
środowiska, gdzie też są zadania, i przerzucać z kupki 
na kupkę, tylko dlatego, że trzeba to zrobić szybko.

Tak że reasumując, mogę powiedzieć, że ta usta-
wa, tak jak jest w tej chwili skonstruowana, moim 
zdaniem – taka jest moja opinia, pan minister ma na 
ten temat inne zdanie, ale się przekonamy, jak ustawa 
wejdzie w życie – jest nie do zrealizowania. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Ja się bardzo dziwię opozycji, że krytykuje tę usta-

wę. Przecież każde dofinansowanie dróg powiato-
wych i gminnych jest korzystne i dobre. Pan minister 
mówił, w jakim złym stanie są te drogi, ile dróg już 
wymaga naprawy, remontu, ile jest w złym stanie, 
tylko 29% jest jeszcze w miarę dobrych. Przecież 
wiadomo, że dobry stan dróg to jest bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego. Chodzi tu również 
o to, że samochody nie będą się tak psuły, bo… Jak 
np. miałem wybór, czy kupić samochód z Niemiec, 
czy z Polski o takim samym przebiegu, to wolałem sa-
mochód z Niemiec, dlatego że wiem, że tam drogi są 
dobre i samochód będzie w lepszym stanie. A wolał-
bym kupić polski samochód, ale wiem, że samochód, 
który jeździł w Polsce, na pewno jest w gorszym sta-
nie właśnie ze względu na ten zły stan dróg.

Co do tego, co mówił pan senator Kleina, żeby po 
prostu budżet finansował te zadania… No ale jak? 
To mielibyśmy zabrać te pieniądze np. z oświaty, ze 
służby zdrowia, z ZUS?

tego samego. Ale nie, trzeba było przeznaczyć więk-
sze środki, więc trzeba było zrobić nowy program. 
No i w związku z tym są te kontrowersje co do fi-
nansowania tego, pytania, dlaczego akurat zabierać 
pieniądze z funduszu ochrony środowiska, itd., itd.

Moim zdaniem popełniono zasadnicze błędy. 
Proszę chociażby przeczytać sobie art. 20 ust. 1, 
który mówi, że dysponent funduszu w terminie od 
dnia 1 lipca do dnia 15 lipca roku kalendarzowego 
informuje wojewodów o przewidywanej wysokości 
środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań. 
Proszę popatrzeć: ten termin już minął. Mówiłem 
o tych terminach dotyczących mostów i zadań obron-
nych. Tam jest inny termin: od stycznia do marca, 
czyli on jest przed nami. Jak uchwalimy tę ustawę, to 
okej, ale jeżeli ją uchwalimy, to termin, jeżeli chodzi 
o te zadania gminne i powiatowe, jest dopiero przed 
nami. W związku z tym jest nierealne zrealizowanie 
tego. A jak się okazuje, w budżecie mamy podane 
środki na przyszły rok. Tak więc nie jest kompaty-
bilny jeden program z drugim programem. Jestem 
ciekawy, jak to dalej będzie. Jeżeli państwo przyj-
miecie tę ustawę, to zobaczymy, jaki będzie… Ja 
tylko sygnalizuję to już dzisiaj, żeby potem nie było 
żadnych wątpliwości i zaskoczeń, jeżeli ten program 
nie będzie mógł być realizowany i wykonany albo za 
tydzień czy dwa będziemy nowelizować ustawę. Bo 
ja tu innego wyjścia nie widzę.

A sama procedura w tym programie… No, już 
komisje zostały zmienione, nie ma przedstawiciela za-
rządu województwa, nie wiem, dlaczego nie ma, prze-
cież to jest sprawa jasna, że powinien tam być, i tak 
rząd… jest 2 przedstawicieli marszałka, inspektor 
nadzoru budowlanego… Ale tu większości nie trzeba, 
tu są kryteria, tu są jasne kryteria, tu jest punktacja, tu 
nie ma posądzenia, że ktoś ma większość czy mniej-
szość… I tak, i tak wojewodowie będą mieli większość 
w tych komisjach. W związku z tym nie wiem, po co 
te manewry są robione. A cała procedura końcowa 
to jest już coś niesamowitego. Jak się okazuje, nawet 
jeżeli to wszystko byłoby po kolei zrealizowane, to 
na samym końcu jest prezes Rady Ministrów, tak jak 
mówiłem. Jakby nie mógł tego robić minister, jak było 
do tej pory. Nie, na samym końcu jest prezes Rady 
Ministrów, który ma decydujący głos. Otóż on może 
przyjąć tę listę, może ją zmienić, może dopisać nowe 
zadania. I tutaj nie obowiązują żadne kryteria. Może 
po prostu – taki jest zapis – bez żadnych kryteriów, 
bez żadnego trybu, że tak powiem, cytując jednego 
z posłów, zmienić te listy. No to po co w takim razie te 
komisje, po co te kryteria, po co to wszystko ma być 
robione, jeżeli na końcu i tak ktoś może to wszystko 
zmienić, przewrócić, że tak powiem, całe listy albo 
wyeliminować niektóre… Jest to kompletnie niezro-
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(senator W. Dobkowski) Jeśli chodzi o samorządy wojewódzkie, to samo-
rządy wojewódzkie mają dużo większe możliwości 
niż samorządy gminne i powiatowe. Przecież mogą 
one korzystać z tych wszystkich programów, które 
dają możliwości budowy czy remontów dróg wo-
jewódzkich, i dlatego nie mają aż takich wielkich 
potrzeb. To znaczy też są tam potrzeby, ale woje-
wództwa mają większe możliwości niż właśnie gminy 
i powiaty. Rząd wspiera tych, którzy mają najmniejsze 
możliwości, a szczególnie gminy i powiaty, które są 
najuboższe. One będą miały dofinansowanie nawet 
do 80%. Te najbogatsze będą miały dofinansowanie 
w wysokości co najmniej 50%. Jeżeli na zadanie są 
potrzebne środki w wysokości 60 milionów zł, to co 
najmniej 30 milionów będzie wynosić dofinansowa-
nie. Tak że jeszcze raz po prostu gratuluję rządowi, 
że dba o te najuboższe gminy, o powiaty i o zrówno-
ważony rozwój Polski. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Parę zdań polemiki z kolegami. Mianowicie wszy-

scy tu się zgodzimy co do tego, że stan dróg jest jakąś 
miarą rozwoju cywilizacyjnego. Dane, które podał 
pan minister, nie są dobre, jeżeli chodzi o ten stan, 
który jest. 36% jest w stanie bardzo złym, 35% wy-
maga remontów, czyli tak naprawdę 70% lokalnych 
dróg, o których mówimy i o których mówi ta ustawa, 
wymaga interwencji państwa, szybkiej interwencji. 
Myślę, że pieniądze, które na to mają być przezna-
czone, mogą diametralnie zmienić sytuację.

Oczywiście można dyskutować z opozycją na te-
mat źródeł finansowania tego projektu, ale ja bym 
tutaj chciał chwilę popolemizować z senatorem 
Florkiem z tego samego województwa, który jako 
były wojewoda doskonale orientuje się w sytuacji 
w województwie.

Powiem tak: przed chwilą, przed wejściem na salę, 
rozmawiałem z wójtem gminy Powidz… Wiemy, co 
to jest za miejsce – tam są bardzo duża, rozbudowują-
ca się baza wojsk amerykańskich, no i duże, ogromne 
lotnisko, największe lotnisko wojskowe w tej części 
Europy. Jeśli chodzi o stan dróg powiatowych, to „fa-
talny” to mało powiedziane. Wynika to ze sposobu 
zarządzania tym powiatem, ale także w ogóle z za-
łożenia finansowania powiatów w Polsce. Powiaty 
mają ogromne problemy ze znalezieniem pieniędzy 
na budownictwo drogowe.

Myślę, że założenia tego programu mogą bez-
względnie pomóc. Dlatego – jak sądzę – ten program, 

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, nie, chodzi o te 
same pieniądze, Panie Senatorze, tylko że one inaczej 
powinny być rozdysponowane.)

No tak, ale to jest fundusz celowy, jak pan minister 
powiedział, a fundusz celowy jest skonstruowany tak, 
jak jest skonstruowany.

I teraz tak: pan senator Florek w jednej z popra-
wek, bodajże tej najważniejszej, tej pierwszej, propo-
nuje, żeby po prostu wykreślić środki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
To są środki w wysokości 1,4 miliarda zł rocznie. Pani 
senator Rotnicka mówiła też o tym, że te pieniądze 
są potrzebne np. na walkę ze smogiem, na inne cele 
dotyczące ochrony środowiska, ale przecież dbanie 
o dobry stan dróg też jest formą walki ze smogiem. 
Wiadomo, że smog jest tworzony w dużej mierze 
właśnie przez samochody. Jak stan dróg jest zły, to 
te samochody przejeżdżają wolniej i są duże korki. 
Po prostu wolniej wtedy jadą i więcej tych spalin 
wydzielają, niż gdyby drogi były dobre, a więc to też 
jest forma walki ze smogiem. Dlatego przeznaczamy 
te środki na drogi lokalne, na drogi gminne i drogi 
powiatowe.

Jeżeli chodzi o wydatki MON, o te 500 mi-
lionów rocznie, proszę państwa, to tu nikt o tym 
nie mówił, ale przecież te środki można zaliczyć 
do wydatków na obronę. Musimy wydać w ogóle 
2% środków na obronę, bo to jest bardzo dobrze 
widziane przez kierownictwo NATO, przez prezy-
denta Trumpa, który nas za to chwali. Jeżeli może-
my wydać te środki i pokazać, że wydajemy je na 
obronę właśnie… Bo wydatki na drogi czy mosty 
to też forma wydatków na obronę. Wiadomo, że 
aby te czołgi czy inne pojazdy opancerzone mo-
gły przejechać w razie wojny czy w razie jakiejś 
tam klęski żywiołowej… No, to chyba dobrze, 
że Ministerstwo Obrony Narodowej może wy-
dać te środki nie tylko na jakieś tam rakiety, ale 
i na coś, co będzie powszechnie używane przez 
mieszkańców. A to też będzie zaliczane do bu-
dżetu obronnego.

Wiadomo, że zarówno gminy wiejskie, jak i sa-
morządy powiatowe mają w ogóle mało środków na 
inwestycje. Większość wydatków stanowią wydatki 
stałe, więc każde dofinansowanie, każda dopłata, 
każda dotacja czy każde wsparcie inwestycji w tych 
samorządach to coś bardzo dobrego, bardzo korzyst-
nego. W sumie w ciągu tych 9–10 lat wydatki będą 
sięgać ponad 14 miliardów, co najmniej 14,6 miliarda. 
O takich środkach mówimy. Ja po prostu chylę tutaj 
czoła, popieram tę ustawę i dziękuję ministerstwu 
za to, że z taką inicjatywą wyszło, tak żeby pomóc 
w finansowaniu budowy czy remontów dróg powia-
towych i dróg gminnych.
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(senator R. Gaweł) Takie pytania były zadawane. Ja w dalszym ciągu 
takie pytania zadaję. Dlaczego? Przecież nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby tak poważny projekt… No, 
jednak pieniądze są tu dość ważne, to ma być przecież 
istotny projekt. Dlaczego eliminuje się głos samorzą-
du? A przecież widzimy, że samorządy wojewódzkie 
będą w różnych rękach. Czy ma być tak, jak słyszymy, 
że tylko bliższe, czyli tzw. niewarczące samorządy 
mają być beneficjentami?

Dbamy o zrównoważony rozwój całej Polski. 
Istota samorządu polega na tym, żeby ten głos był 
słyszalny. Bo chyba najlepiej widzi się, będąc na 
dole. Dlatego też absolutnie popieram wspomnianą 
poprawkę i inne zgłoszone poprawki, z akcentem na 
tę szczególną poprawkę. Nie rozumiem, dlaczego nie 
chce się przyjąć tych poprawek, które jedynie popra-
wiają tę ustawę i pokazują, że głos samorządu w tej 
sprawie powinien być, choćby w sposób symboliczny, 
wysłuchany. Dziękuję bardzo.

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

na piśmie złożyła pani senator Rotnicka.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Marek Chodkiewicz: Tak.)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym rozwiać wątpliwości pana senatora 

Florka. Jeżeli chodzi o obowiązujący obecnie projekt 
wspierania i budowy dróg samorządowych, to są prze-
pisy przejściowe, które uwzględniają… Te wszystkie 
inwestycje będą zrobione.

Chciałbym też powiedzieć, że 1 lipca i 15 lipca są 
przed nami. Tu są zadania wieloletnie i jednoroczne, 
ale one nie kończą się z końcem roku, bo to nie jest 
tak jak w przypadku budżetu państwa. Tak że jeśli za-
danie, nawet jednoroczne, rozpocznie się piętnastego 
czy dwudziestego, czy też, powiedzmy, we wrześniu, 
to może się ono skończyć we wrześniu następnego 
roku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury oraz 

jeśli będzie realizowany tak, jak zakłada harmono-
gram, może zmienić oblicze cywilizacyjne, jak to 
powiedziała niedawno jedna z pań posłanek, tej za-
późnionej Polski, żeby już taka zapóźniona Polska nie 
była. Ale faktycznie mówimy o poważnym problemie 
i myślę, że… Dajmy działać rządowi. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoka Izbo!
Zabieram głos, zabierałem też głos na posiedzeniu 

połączonych komisji jako przewodniczący komisji 
samorządu terytorialnego, ponieważ uważam, że 
styl rozdziału – przez „styl” rozumiem procedurę – 
niestety nie jest zgodny z zasadami wynikającymi 
z konstytucji, chociażby z zasadami pomocniczości, 
samorządności.

Bezsporne jest to, że drogi lokalne potrzebują 
wsparcia. I tu pełna zgoda. Ale nie rozumiem, dla-
czego postawiono wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, skoro między różnymi poprawkami pan 
senator, który był sprawozdawcą mniejszości, pan 
senator Piotr Florek, złożył wniosek, ażeby w tych 
komisjach przyznających, oceniających był przedsta-
wiciel wojewódzkiego zarządu dróg jako „przedłuże-
nie” urzędów marszałkowskich, czyli samorządów.

Przecież tu chodzi o koordynację, tu chodzi o głos 
właśnie samorządu, bo okazuje się, że właściwie i tak 
pan premier, jak to określiłem, bez żadnego trybu, 
no bo beż żadnego kryterium, będzie decydował – 
dostanie listę i bez uzasadnienia będzie mógł sobie 
zmieniać, co będzie chciał.

Ale nawet na tym etapie opiniowania odsuwa się, 
w sposób taki nawet, powiedziałbym, symboliczny, 
głos samorządu. Pytam: dlaczego? Czy to coś popsuje? 
Ja rozumiem, że samorząd zajmuje się głównie swoimi 
programami operacyjnymi itd. i że to jest coś dodat-
kowego, ale przecież jesteśmy państwem unitarnym, 
jesteśmy państwem, które kieruje się pewnymi zasada-
mi, w którym jest współdziałanie władz, współdziała-
nie samorządu z władzami centralnymi. Pytam: gdzie 
jest to współdziałanie, skoro eliminuje się tego rodzaju 
poprawkę? Dla mnie to ma wymiar symboliczny.

I dalej: dlaczego w przypadku tak ważnej ustawy 
nie ma czasu na wysłuchanie gremiów samorządo-
wych? O tym była mowa, był przedstawiciel woje-
wództw, mówił na ten temat. Dlaczego nie było to 
opiniowane na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego?
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(wicemarszałek A. Bielan) upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od peł-
nego pakietu ryzyk lub jednego, lub kilku wybra-
nych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, 
w tym ryzyka suszy, przy zachowaniu możliwości 
skorzystania przez niego z dofinansowania z bu-
dżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów 
ubezpieczenia.

W projekcie nadano zapisom nowe brzmienie, 
które zmieni dotychczasowe. Myślę, że na pozio-
mie 10% wartości szkody… A jeśli chodzi o nową 
regulację, to ona wprowadza tzw. franczyzę, nowe 
rozwiązanie dotyczące sposobu wypłaty odszko-
dowania w przypadku ryzyka suszy, polegające 
na zmniejszeniu odszkodowania o 20, 25 lub 30% 
sumy ubezpieczenia. To zasada tzw. franczyzy re-
dukcyjnej. A zatem producent rolny będzie mógł 
wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie wariant 
ubezpieczeniowy. Ubezpieczenia zawierają rów-
nież ryzyko wystąpienia suszy, tym samym rolnik 
uzyska odszkodowanie, w przypadku poniesienia 
strat w produkcji w wyniku suszy, w wysokości co 
najmniej kosztów poniesionych na produkcję. Tak 
wynika z uzasadnienia.

Na posiedzeniu komisji nie było wiele dyskusji, 
w związku z tym proszę o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 
Poślednik.)

Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Do pana senatora sprawozdawcy.
Rzeczywiście na posiedzeniu komisji była bar-

dzo krótka dyskusja czy w ogóle nie było jakichś 
szczegółowych pytań, jednak pojawiają się pewne 
bardzo konkretne wątpliwości, wręcz, bym powie-
dział, wymagające odpowiedzi. Ja otrzymałem od 
rolników takie pytania. Czy ta ustawa gwarantuje 
ubezpieczonym rolnikom i w jakiej wysokości od-
szkodowania suszowe? Do tej pory sytuacja była 
taka, że od suszy trudno się było ubezpieczyć. 
Rozumiem, że ta ustawa daje możliwość ubezpie-
czenia od suszy. I w jakiej wysokości będą te od-
szkodowania? Dziękuję.

Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, na podstawie Regulaminu 

Senatu chciałbym wnieść o uzupełnienie porządku 
obrad o punkt: ustawa o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
-prywatnym. Proponuję, żeby rozpatrzyć go jako 
punkt dwudziesty ósmy porządku obrad.

Chciałbym tylko przypomnieć, że w Sejmie nie 
było żadnych kontrowersji przy tej ustawie. Jeżeli 
chodzi o komisję, to również. Nie można było tego 
uzupełnić o godzinie 9.00, bo jeszcze nie było spra-
wozdania. Dziękuję bardzo.

(Senator Alicja Zając: Czy to ostatnie uzupełnie-
nie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy jest sprzeciw?
Nie ma sprzeciwu, a w związku z tym uzupełnia-

my porządek obrad o ten punkt.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 976, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 976 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi przedstawić sprawozdanie z posie-
dzenia komisji, które odbyło się dwudziestego piąte-
go. Komisja po wysłuchaniu krótkiej dyskusji prosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

A jeśli chodzi o krótką informację, czego do-
tyczy ta ustawa, to mówimy o ubezpieczeniach 
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zachodnie, które mają wysoki stopień strat, ponad 
70%, w niektórych regionach to jest od 30% do 70%, 
a w niektórych regionach nie ma nawet 30%. To zale-
ży od regionu Polski. Ja nie znam danych statystycz-
nych, ile to przynosi średnio… Może pan minister 
zna, to powie. Ale jak ktoś kiedyś szacował – różnie 
szacowano – to straty były, jak liczono, od 1,5 mi-
liarda zł do 4 miliardów zł, w zależności od tego, kto 
liczył i jak liczył. To były te wszystkie straty, które 
rolnicy ponieśli wskutek suszy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
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?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Nie.)

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Termiński.
Zapraszamy pana ministra tutaj.
(Senator Przemysław Termiński: Mogę, Panie 

Marszałku?)
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Dziękuję.
Panie Ministrze, chciałbym zadać dokładnie to 

samo pytanie, które skierowałem do pana sprawoz-
dawcy.

I drugie pytanie. Rząd przewidział w tym roku 
blisko 1 miliard zł na dopłaty do składek na ubezpie-
czenia rolne. Jaka część tego została wykorzystana?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Senatorze, na to pierwsze pytanie jest na-

prawdę bardzo trudno odpowiedzieć, bo to naprawdę 
bardzo mocno zależy od regionu. W poszczegól-
nych województwach w przypadku poszczególnych 
upraw ten procent strat jest zróżnicowany. Liczy się 
to na podstawie klimatycznego bilansu wodnego 

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Ja pytałem pana ministra na posiedzeniu komi-

sji m.in. o to, jaki ta zmiana będzie miała wpływ. 
Odpowiedź była prosta: firmy ubezpieczeniowe okre-
ślą warunki. Każdy, kto przystępuje do zawarcia umo-
wy ubezpieczenia, nawet samochodu, wie jaką on 
przedstawia wartość. Tak samo jest tutaj. Wie, jaka 
jest wartość produkcji. Umowa będzie to określać. 
Ten zapis, który jest, mówi, że ja się mam zgodzić 
w przypadku określenia kwoty ubezpieczenia na po-
mniejszenie – czy to o 20, czy 25, czy 30% – jeżeli 
chcę z tego skorzystać.

Jest jeszcze drugie pytanie, które wynikałoby 
z zapytania, o ile firmy ubezpieczeniowe zechcą 
obniżyć składkę z tego tytułu. A to też jest sprawa 
już gospodarcza. I to jest kwestia między rolnikiem 
a ubezpieczycielem, na ile te warunki są… Nie ma 
wpisanej w ustawie zasady, przynajmniej ja nie zna-
lazłem zasady określającej… Jest tylko zasada, że 
pakiet nie może przekroczyć 9% i 12%, w zależności 
od rodzaju gleb itd. A tutaj nie ma określenia. Tak 
więc jest to do negocjacji pomiędzy ubezpieczycie-
lem… Wiemy, że w ogóle ubezpieczyciele nie chcieli 
ubezpieczać od suszy. I nie było ubezpieczeń. Wyjątki 
były w tych regionach, gdzie suszy nigdy nie ma. 
No, i stawki były bardzo wysokie. W związku z tym 
to wyjście naprzeciw ma dać taką szansę, że rolnik, 
no, przyjmując pewne ryzyko mniejszej wypłaty… 
że firmy zechcą – może zechcą, tak tutaj powiedzmy 
– w dyskusji między sobą doprowadzić do umowy 
w zakresie tego, jaka będzie ta wartość i jakie będą 
odszkodowania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 

Termiński.)
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Tak, ja mam pytanie, chociaż nie wiem, czy to do 

pana senatora sprawozdawcy, czy raczej do ministra.
Panie Senatorze, jaka jest w tym roku przeciętna 

wartość strat w wyniku suszy na hektar?

Senator Jerzy Chróścikowski:
Trudno powiedzieć…
(Senator Przemysław Termiński: W procentach.)
…jaka ona jest, bo ja nie znam danych. Wiem, 

że komisje pracowały, obliczały różnie. Są regiony 
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(podsekretarz stanu R. Romanowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Dziękuję bardzo…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: 

Przepraszam, jeszcze Przemek Termiński.)
Senator Termiński. Proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Takie pytanie uzupełniające. Z tego, co pan po-

wiedział, wynika, że przeciętna wartość strat wynosi 
1 tysiąc 600 zł z kawałkiem. To by odpowiadało mniej 
więcej 30%.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Panie Senatorze…)

Czyli uśredniona wartość strat wynosi faktycznie 
30%… Pracujemy na grubych liczbach, bo nie chodzi 
o konkretnego rolnika, tylko o rolnictwo w całości. 
To by wskazywało na 30%.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Senatorze, jak pan spojrzy na strukturę pól 

uprawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to 
zobaczy pan, że mamy ok. 14 milionów ha. 5 milio-
nów to wychodzi, szczerze mówiąc, trochę więcej niż 
30%. Arytmetyka jest tu bardzo prosta.

(Senator Przemysław Termiński: A ile hektarów 
jest ubezpieczonych?)

3 miliony, tak? 3 miliony ha są ubezpieczone.
(Senator Przemysław Termiński: 3,5, dla ścisłości. 

A ile hektarów jest ubezpieczonych od suszy? Czy 
takie dane państwo posiadacie?)

Panie Senatorze, na chwilę obecną, jak wynika 
z ostatniego raportu, mamy zawarte 162 umowy, je-
żeli chodzi o suszę. Dlatego właśnie jest proponowane 
to obniżone…

(Senator Przemysław Termiński: Ale ile hektarów? 
Hektarów, Panie Ministrze.)

Panie Senatorze, proponujemy obniżoną franczy-
zę, czyli tzw. franczyzę redukcyjną. Jest to 20, 25 
albo 30% od sumy ubezpieczenia. Efekt obniżonej 
franczyzy spowoduje obniżenie składki za ubezpie-
czenie, tak żeby ten system ubezpieczeń, jeżeli cho-
dzi o negatywne zjawisko atmosferyczne, jakim jest 
susza, był po prostu dużo bardziej dostępny. I przy 
spadku franczyzy o 30% spadek ceny polisy to bę-
dzie ok. 30%, dla 25% – ok. 22%, a przy franczyzie 
redukcyjnej obniżonej o 20% będzie spadek składki 
o ok. 15%.

Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś konkret-
ny schemat, że firmy ubezpieczeniowe najczęściej 
ubezpieczają w konkretnym obszarze naszego kra-

w systemie tzw. dekadowym. Pierwsza informacja 
dekadowa rozpoczyna się od 10 kwietnia, dla po-
szczególnych odmian roślin. Maksymalny termin 
dekadowy to jest koniec września, to jest dla roślin 
tzw. okopowych. Tak więc strata na chwilę obecną, 
jak wynika z tych informacji o stratach, które co 
tydzień otrzymujemy w raportach z wojewódzkich 
centrów zarządzania kryzysowego do środy do go-
dziny 12.00… Objętych suszą na chwilę obecną jest 
ok. 5,5 miliona ha. A przeciętna strata wyliczona jest 
na ok. 1 tysiąc 680 zł na 1 ha. Ale to, jak mówię, jest 
dla poszczególnych odmian roślin, począwszy od 
zbóż ozimych, jarych, poprzez krzewy, drzewostan 
sadowniczy, kukurydzę na ziarno kukurydzy, na 
kiszonkę, rośliny okopowe… Tak więc oczywiście 
po zestawieniu wszystkich raportów z wojewódz-
twa będziemy w stanie określić przeciętną stratę 
w przypadku poszczególnych odmian roślin w da-
nym województwie.

A jeżeli chodzi o dopłaty do ubezpieczeń upraw 
rolnych, to w budżecie na rok 2018 zapisana jest suma 
850 milionów zł. Na chwilę obecną mamy podpisane 
umowy z 5 podmiotami zajmującymi się ubezpie-
czeniami upraw rolnych i są to umowy na poziomie 
560 milionów zł.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę…
Pan senator Poślednik. Proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo.
Ja mam króciutkie pytanie. Panie Ministrze, jakie 

firmy zawarły z ministerstwem umowy o reaseku-
rację?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Zaskoczył mnie pan, Panie Senatorze, tym pyta-

niem, ale postaram…
(Senator Marian Poślednik: To może być na pi-

śmie.)
…postaram się odpowiedzieć.
Jest to na pewno PZU, jest to TUW Pocztowe, jest 

to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, są 
to Concordia i InterRisk. To jest tych 5 podmiotów.

(Senator Przemysław Termiński: Brawo.)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma 

więcej pytań.)
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(podsekretarz stanu R. Romanowski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:

Panie Senatorze, nie wiem, skąd pan ma opinię 
dotyczącą tego, że samorząd rolniczy jest przeciwny 
temu projektowi, na jakiej podstawie…

(Senator Przemysław Termiński: Z ich strony in-
ternetowej.)

Ja akurat zajmuję się współpracą z samorządem 
rolniczym, mam to w swoim zakresie czynności. 
Przykro mi bardzo, ale nie widziałem tego typu opi-
nii. Być może coś się pojawiło albo jest to jakaś de-
klaracja na stronie internetowej, a nie jest to oficjalne 
pismo złożone do ministra rolnictwa. Nie ukrywam, 
że samorząd rolniczy również pracował przy tym pro-
jekcie ustawy, przy tej nowelizacji ustawy. Natomiast 
przeciętna… Panie Senatorze, pozwoli pan, że odpo-
wiem panu na to pytanie w formie pisemnej.

(Senator Przemysław Termiński: Dobrze, popro-
szę. O izbach rolniczych jest mowa w uzasadnieniu 
do projektu ustawy, który w Sejmie został ogłoszony. 
I tam jest napisane, że izby rolnicze są przeciwne. 
W uzasadnieniu do ustawy to jest zapisane, tak że…)

Panie Senatorze, mimo wszystko ja odczuwam, 
że ta ustawa uzyskała aprobatę strony społecznej, 
dlatego przedłożyliśmy ją Wysokiej Izbie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Termińskiego.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Ta ustawa to wielki krok w przód, ogromny krok 

w przód lobby ubezpieczeniowego, lobby ubezpie-
czeniowego. Nie dawniej jak rok temu zmieniliśmy 
treść ustawy o ubezpieczeniach rolnych, podnosząc 
blisko trzykrotnie stawki ubezpieczeniowe. W efekcie 
stawki na rynku, jak najbardziej, wzrosły trzykrotnie, 
tymczasem ochrona od ryzyka suszy nadal się nie 
pojawiła. Dzisiaj przychodzą ubezpieczyciele i mó-
wią: wprowadźmy franszyzy. Czym są te franszy-
zy? Dodatkowym zyskiem zakładów ubezpieczeń, 
niczym więcej. Jeśli państwo jako strona rządowa 
spodziewacie się, że wprowadzenie franszyz spo-

ju, gdzie ta susza może być najmniej odczuwalna, 
np. tak wynika z prognoz czy też z badania lat po-
przednich. Po prostu składki są zdecydowanie za 
wysokie. I jeśli np. ubezpieczenie hektara od ryzyka 
gradu kosztuje mniej więcej od 10 zł do maksymal-
nie 19 zł, a od suszy – grubo powyżej 100 zł, no to 
automatycznie wiadomo, że rolnik bardzo mocno 
się zastanawia nad ubezpieczeniem od tego ryzy-
ka. Dlatego właśnie przy współpracy z tymi pod-
miotami, które mają podpisane umowy z ministrem 
rolnictwa, podjęliśmy prace nad takim projektem 
legislacyjnym, aby wprowadzić tę franczyzę reduk-
cyjną, która pozwoli na upowszechnienie ubezpie-
czeń, jeżeli chodzi o ryzyko suszy.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, przepraszam, a skąd pan wziął 

te wyliczenia, tak bardzo precyzyjne, do miejsca 
po przecinku, dotyczące tego, o ile spadną składki 
w przypadku wprowadzenia tego typu franczyz? Bo 
to jest tak precyzyjne wyliczenie, że to aż niesamo-
wite.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski:
Panie Senatorze, projekt ustawy był oczywiście 

konsultowany ze stroną społeczną, był również kon-
sultowany z podmiotami, które zajmują się ubez-
pieczeniami, m.in. ubezpieczeniami upraw rolnych. 
Te podmioty przeprowadziły taką analizę, o ile są 
w stanie zredukować składki w związku z wprowa-
dzeniem franczyzy redukcyjnej. Tak więc nie jest to 
analiza wykonana w ministerstwie, tylko i wyłącznie. 
Oczywiście analizę wykonano w ministerstwie rol-
nictwa, ale przy współudziale tych podmiotów, które 
zajmują się ubezpieczeniami.

Senator Przemysław Termiński:
Dobrze, Panie Ministrze, 2 ostatnie pytania.
Pierwsze pytanie jest następujące: dlaczego izby 

rolnicze są przeciwne tej ustawie? To jest pierw-
sze pytanie. A drugie pytanie: jaka jest przeciętna 
wartość procentowa stawki za ubezpieczenia w rol-
nictwie w tej chwili? Bo podał pan dwie wartości: 
19 zł, 100 zł przy ryzyku suszy. Ja rozumiem, że 
mówił tu pan tylko o części płaconej przez rolnika, 
bez dopłat Skarbu Państwa. Ale jaka jest przeciętna 
wartość stawki w tej chwili? Takie analizy państwo 
musicie prowadzić, chociażby z uwagi na wysokość 
dopłat.
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(senator P. Termiński) ubezpieczyciele z tych franszyz skorzystają. Dlaczego 
skorzystają? Bo mogą, bo czemu by nie skorzystać? 
To są prywatne firmy nastawiane na zysk i czemu 
niby miałyby z tego nie skorzystać? Jedyną szansą jest 
upowszechnianie ubezpieczeń lub też zmiana formuły 
dopłat. W ustawie państwo piszecie o dopłatach do 
dochodu rolniczego, nie wiem, czemu nazywając to 
reasekuracją, swoją drogą reasekuracja jest w ogóle 
innym pojęciem, radziłbym przeczytać, czym jest 
reasekuracja. Niemniej jednak dopłaty do dochodów 
rolniczych spowodują realne transfery do rolnictwa. 
Dopłaty do składek powodują realne transfery li tylko 
do ubezpieczycieli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jest, jest. 

Pan Grzegorz Bierecki.)
Pan senator Bierecki. Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój kolega senator, przedmówca przedstawił bar-

dzo trafne uwagi. Trudno mi się z tym nie zgodzić. 
Niemniej jednak, poruszając się na gruncie tej usta-
wy, trzeba powiedzieć, że w zasadzie w tym modelu 
funkcjonowania ubezpieczeń dla rolników trudno jest 
rozwiązać problem, który mój kolega przedmówca 
znakomicie nakreślił. Tak, rzeczywiście: dopłacając 
do składki ubezpieczeniowej, w rzeczywistości do-
płacamy do zysków towarzystw ubezpieczeniowych. 
Teraz jeszcze dodatkowo ta ustawa redukuje koszty 
wypłacanych odszkodowań, czyli z 2 stron dopłacamy 
do zysków towarzystw ubezpieczeniowych.

Czy ten problem może być rozwiązany? Czy kwe-
stia ubezpieczenia, a może bardziej asekuracji, żeby 
przyjąć inne pojęcie i nie mylić tych 2 rzeczy, może 
być rozwiązana inaczej? Tak, może być rozwiązana 
inaczej. Od wielu lat kolejne rządy popełniają ten sam 
błąd, bo rozmawiają o kwestii ubezpieczenia czy ase-
kuracji dochodów rolników z towarzystwami ubez-
pieczeniowymi. Towarzystwa ubezpieczeniowe są or-
ganizacjami nastawionymi na zysk, są organizacjami, 
które szacują ryzyko dla swoich właścicieli, więc jak 
gdyby nie są właściwym partnerem do rozwiązania 
problemu społecznego, o którym rozmawiamy.

W wielu krajach w starej Unii Europejskiej istnieją 
tzw. fundusze gwarancji dochodów rolników. Holandia 
jest tutaj znakomitym przykładem, Włosi to mają, 
Francuzi to mają. Tam jest inna filozofia, tam rząd do-
płaca do wypłaconych odszkodowań, a nie do składki. 
Te fundusze, działające na zasadzie wzajemności, nie 
są nastawione na zysk, działają w strukturze podobnej 

woduje wzrost dostępności ubezpieczeń, to jesteście 
w głębokim błędzie. Zwróćcie państwo uwagę, że jak 
stawki wynosiły maksymalnie 6%, to ubezpieczano 
w Polsce 3,5 miliona ha. A jak stawki wzrosły do 
15%, dalej ubezpieczamy 3,5 miliona ha. Jak wpro-
wadzimy franszyzę 30%, dalej będziemy ubezpie-
czali 3,5 miliona ha, ponieważ celem ubezpieczycie-
li nie jest przekazanie pieniędzy do rolników, tylko 
zwiększenie transferów do siebie. Wyliczenia izb 
rolniczych, na które ja tu się powołuję – pozwólcie 
państwo, że skorzystam z notatki – wskazują na na-
stępującą rzecz. Jeśli przyjmiemy, że ryzyko suszy 
wyniesie 40% – przeciętne ryzyko suszy w Polsce 
długofalowo nie wynosi nawet 30%, ale przyjmijmy, 
że wynosi 40% – to np. dla produkcji pszenicy przy 
braku franszyzy… inaczej, przy braku ubezpiecze-
nia strata rolnika wyniesie ok. 1 tysiąc 300 zł. Jeśli 
rolnik ubezpieczy się w tym wariancie z franszyzą 
30-procentową, to jego strata wyniesie – uwaga – 
ok. 800 zł, ale będzie musiał zapłacić składkę. Ta 
składka łącznie z dopłatą z budżetu powoduje, że 
znowu kwota ta jest na poziomie blisko 1 tysiąca 
300 zł. Jeśli teraz te wszystkie dane przemnożymy 
przez te wszystkie wartości i uwzględnimy, że prze-
ciętna, powiedzmy, wartość suszy w Polsce wynosi 
ok. 30%, i wprowadzimy 30-procentowe franszyzy, 
i przemnożymy przez te 3,5 miliona ha, to do jakiej 
liczby dojdziemy? Dojdziemy do – uwaga – ok. 1 mi-
liarda dopłat ze Skarbu Państwa. Cała idea, którą 
przedstawili ubezpieczyciele, sprowadza się do tego, 
żeby pobrać maksymalnie… żeby zoptymalizować 
wysokość dopłat, które otrzymają. I te transfery nie 
pójdą do rolników, one zostaną u ubezpieczycieli. Tak 
jest skonstruowany ten przepis. Stąd też były moje 
pytania o te wszystkie średnie, bo operujemy na wiel-
kich liczbach, więc musimy opierać się na statystyce.

Panie Ministrze, ulegliście państwo lobby ubez-
pieczycieli, które przekonało was, że to rozwiązanie 
spowoduje obniżenie stawki. No, może i spowoduje, 
tylko że jeśli stawkę ubezpieczenia od suszy ustalimy 
na poziomie 25% z franszyzą 0%, to przy franszy-
zie 30% ta sama stawka ubezpieczeniowa być może 
wyniesie 15%, czyli tyle, ile dzisiaj wynosi – uwaga 
– maksymalna stawka z dopłatą ze Skarbu Państwa. 
I rolnicy znowu są postawieni pod ścianą, bo wszyst-
ko, co wynosi powyżej 15%, niestety nie będzie ob-
jęte dopłatą ze Skarbu Państwa. I już dzisiaj rolnicy 
wycofują się z tych ubezpieczeń. Jedyną szansą na 
poprawę sytuacji na rynku rolnym, na rynku ubez-
pieczeń rolnych jest upowszechnianie ubezpieczeń. 
A nie upowszechnimy ubezpieczeń, pogarszając 
warunki ubezpieczeń rolnych. Najpierw pogorszy-
liśmy je, podnosząc stawki, a teraz pogarszamy je, 
wprowadzając de facto obligatoryjne franszyzy, bo 
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, padły już tutaj wyraźne stwier-

dzenia… Nie chcę się bardzo dużo do nich odwoływać, 
ale związek RI „Solidarność” wnosił o przygotowa-
nie kompleksowej zmiany ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt. Myślę że czas, Panie 
Ministrze, podjąć te działania, bo takie cząstkowe 
działania prowadzą rzeczywiście do pewnego margi-
nalizowania zachęcania rolników do ubezpieczenia. 
Pamiętajmy, że rząd zadeklarował, przynajmniej w tej 
chwili, 1,5 miliarda zł na skutki suszy. To jest dekla-
racja, a ile będzie do wykorzystania, to zobaczymy, 
bo różnie było z tymi ocenami, realizacją komisji itd. 
Straty są duże, jednak nie uzyskamy nigdy takiego 
wsparcia od rządu, które by nam gwarantowało, że 
rolnicy dostaną… Tak samo w tej chwili ta cząstkowa 
zmiana będzie, moim zdaniem – ocenialiśmy to jako 
związek RI „Solidarność” – dawała tylko szansę na 
to, że firmy, podmioty może zechcą wejść w ubezpie-
czenia. Niewiele zrobią z obniżeniem składki, sprawi 
to tyle, że może zechcą wejść w ubezpieczenia od 
suszy. Moim zdaniem, zdaniem naszego związku 
tak to mniej więcej wygląda. Ona nie obniży składki 
rzeczywistej, a będzie to stosowane… No, wykorzy-
stamy ten moment, że będziecie mieli wejście trochę 
niżej, niż dawaliśmy przedtem. Trzeba patrzeć na to, 
z jakiego poziomu oni nam proponowali te składki.

Wielokrotnie mówiłem, że pierwsze rozwiązanie, 
które wprowadziliśmy… Nie pamiętam, czy to był 
2006 r.; mogę się mylić co do daty. W każdym razie 
wprowadziliśmy wtedy tylko 5 ryzyk. I kiedy wpro-
wadzaliśmy te 5 ryzyk, to wysokość składki wynosiła 
pięć ileś tam procenta, maksymalna składka mogła 
wynosić około 6% przy dopłacie 50%. Dzisiaj jest 
65% dopłaty z budżetu państwa, przy zmianie skali 
wielkości ubezpieczenia, dotyczącego większej liczby 
ryzyk, bodajże do 10, jeśli się nie mylę. To powoduje, 
że są składki 9% i 15% w zależności od klasyfikacji 
gruntu. I to powoduje, że składki są bardzo wysokie 
dla rolników, bo jeżeli ktoś chce cały pakiet, to musi 
zapłacić minimum 9% albo 15%, a tam, gdzie są słab-
sze grunty, tym bardziej należałoby się ubezpieczać. 
A więc to nie jest atrakcyjne. Proponuję powrót do 
dyskusji o mechanizmie reasekuracji. Pamiętam, że 
w poprzedniej ustawie był zapis, że państwo w przy-
padku gwałtownego przekroczenia poziomu ryzyka 
– takiego ryzyka poniesionego przez podmioty – daje 
asekurację, np. w przypadku gwałtownej suszy, tak 
żeby firmy nie padły. Może trzeba się zastanowić nad 

do struktury spółdzielczej. Być może warto skorzystać 
z tych doświadczeń, warto zobaczyć, dlaczego w takim 
kraju jak Holandia prawie nie istnieje ubezpieczenie 
upraw rolniczych czy produkcji rolnej, ale niemal wszy-
scy producenci rolni należą do tych funduszy gwarancji 
dochodów rolników. Bo to, co nas interesuje, to zagwa-
rantowanie, zabezpieczenie dochodów gospodarstwa 
rolnego, dochodów rolników. Ten model, który obecnie 
obowiązuje, który obowiązuje od wielu lat, powinien być 
porzucony, powinien być traktowany jako model uzu-
pełniający. Powinniśmy sięgnąć po inne rozwiązania, 
które znakomicie funkcjonują i które byłyby tańsze dla 
Skarbu Państwa. Jest na ten temat wiele dokumentacji. 
Niemniej jednak wiem, że w poprzednich latach lobby 
ubezpieczeniowe, bardzo silnie działające w Polsce, 
było w stanie przekonywać do innych rozwiązań, był 
lęk przed wprowadzeniem do Polski innego modelu, 
a tym samym też i innej instytucji. Ale doświadczenia są 
dobre, regulacje europejskie są dostępne. Są także środ-
ki unijne przyznawane z budżetu europejskiego, rządy 
otrzymują dofinansowanie tych dopłat do odszkodowań, 
do wypłacania tych odszkodowań, które otrzymują te 
fundusze. Jest tu cały mechanizm.

Chciałbym zaapelować do pana ministra, aby jak 
najszybciej przyjrzeć się tym rozwiązaniom. Chodzi 
też o to, aby udzielono nam odpowiedzi na piśmie, 
odpowiedzi dotyczącej możliwości wprowadzenia 
rozwiązań na wzór tych holenderskich, a także od-
powiedzi na pytanie, dlaczego, implementując dy-
rektywę unijną, polski rząd w poprzedniej kadencji 
nie zdecydował się na uruchomienie modelu tzw. 
funduszy wzajemnego inwestowania, bo tak, zgod-
nie z błędnym tłumaczeniem dyrektywy, nazywa 
się te fundusze wzajemnego gwarantowania docho-
dów rolników. Tam jest pojęcie funduszy wzajem-
nego inwestowania, przetłumaczone, nonsensownie 
oczywiście… To zupełnie inna instytucja. A więc 
informuję pana ministra, że mamy błąd w tłuma-
czeniu, który wprowadza zupełnie inną instytucję, 
a chodzi nam o fundusze wzajemnego gwarantowania 
dochodów rolników. To nie zostało wprowadzone, ta 
część dyrektywy nie została wprowadzona do pol-
skiego porządku prawnego. Dlaczego? Bylibyśmy 
tym zainteresowani, chcielibyśmy się dowiedzieć. 
I prosimy jednak o pisemne stanowisko rządu w tej 
sprawie, które być może byłoby podstawą do prac. 
Może wspólnie z komisją rolnictwa powinniśmy przy-
gotować taki projekt ustawy, Panie Senatorze.

Mówię to, odwołując się do mojej uczciwości i mo-
jego doświadczenia ubezpieczeniowego. Przez wiele 
lat pracowałem w ubezpieczeniach, znam świetnie ten 
rynek. Ten model, który jest w tej chwili stosowany, 
nie służy rolnikom. On służy firmom ubezpieczenio-
wym. Dziękuję.
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(senator J. Chróścikowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Kleinę.
Zaskakująca zgoda.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z zainteresowaniem wysłuchałem tej dyskusji, 

szczególnie wypowiedzi kolegów senatorów, sena-
tora Termińskiego, Biereckiego i Chróścikowskiego. 
No i po wysłuchaniu tych głosów podjąłem decy-
zję, że składam wniosek o odrzucenie ustawy. Ona 
rzeczywiście jest ustawą, która jest korzystna tylko 
i wyłącznie dla jednego środowiska. Najmniej dla 
rolników. A idea była przecież taka, aby ta ustawa 
służyła w pierwszej kolejności rolnikom i aby dzięki 
niej można było rozwiązywać problemy, które wiążą 
się z zagrożeniami w rolnictwie.

W dyskusji pojawił się też ciekawy głos senatora 
Chróścikowskiego dotyczący towarzystw ubezpie-
czeń wzajemnych, małych TUW, które rzeczywiście 
mogłyby działać w tych obszarach. Dzisiaj mówimy 
o rolnictwie, ale jest wiele innych sfer życia, gdzie 
takie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogłyby 
funkcjonować.

Myślę, że głosy, które były takie ważne, zarówno 
ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i ze strony 
Platformy Obywatelskiej… Ustawa jest zła w tym 
sensie, że daje dochody głównie towarzystwom ubez-
pieczeniowym, a w niewielkim stopniu rozwiązuje 
problemy rolników. Trzeba po prostu tę ustawę na 
tym etapie odrzucić. Słuszny jest wniosek, żeby nad 
tymi sprawami dalej debatować. Może rzeczywiście 
przygotować w Senacie nową inicjatywę ustawy.

Druga sprawa, która mi się tak nasunęła, a wła-
ściwie uwaga do pana marszałka, to taka, że często 
bywa tak, iż ustawy są kierowane tylko i wyłącznie 
do komisji branżowych albo takich, co do których 
pewnie marszałek – a może nie marszałek, tylko lu-
dzie, którzy mu podpowiadają – decyduje, że tyl-
ko tam trzeba to skierować, choć ustawy wyraźnie 
mają taki charakter, że są ponad zakresem tej tylko 
jednej, wąskiej merytorycznie komisji. Ta ustawa 
jest tego klasycznym przykładem. Ona powinna 
być w Komisji Gospodarki Narodowej, w Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, żeby ktoś mógł na 
nią spojrzeć jakby z zewnątrz, nie tylko przez pry-
zmat swoich doświadczeń środowiskowych. Tak jest 
dzisiaj. Za chwilę będziemy debatowali nad ustawą 
o święcie 12 listopada. Ustawa, która ma tak różno-
rodny wymiar, została skierowana do komisji kultury, 
nie do Komisji Gospodarki Narodowej, nie do Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, tylko do komisji 

tym, czy przy takich katastrofach nie należałby tak 
robić. I tak z budżetu państwa deklarujemy w tym 
roku półtora miliarda. A może warto dać na aseku-
rację i w przypadku potężnych klęsk wesprzeć firmy 
tylko w związku z faktycznie poniesionymi stratami. 
Zwracam tutaj uwagę na to, że ten postulat rolniczej 
„Solidarności” był i jest stawiany. Jesteśmy gotowi do 
rozmów, do negocjacji, do tego, żeby podjąć następne 
działania.

Następnym elementem jest… Pamiętam doskonale 
konferencję, którą organizowaliśmy razem z komi-
sją gospodarki. Robiła to komisja rolnictwa i komi-
sja gospodarki z panem przewodniczącym Kleiną. 
Mówiliśmy tam o dostępności ofert firm ubezpiecze-
niowych na rynku, bo firmy nie chcą tu wchodzić. 
Była propozycja, żeby można było tworzyć małe 
TUW, bo to rolnicy wiedzą, jak funkcjonują. Tylko 
zmieńmy prawo. Zróbmy prawo, które daje możliwość 
zarejestrowania i funkcjonowania małych TUW. One 
potem mogłyby się jeszcze różnie łączyć lub nie łą-
czyć, ale przynajmniej mogłyby działać.

Jaki jest mechanizm? Mechanizm jest taki, że aby 
zarejestrować mały TUW, to trzeba spełnić warunki 
dotyczące dużego TUW. A więc nie ma na to szan-
sy. Gdybym chciał to tworzyć jako związek… Tak 
robi np. związek Coldiretti, jeden z najsilniejszych 
włoskich związków, który stara się pomagać rolni-
kom w zakresie ubezpieczeń. Jeżeli nie mogę założyć 
małego TUW, dlatego że nie spełniam wymogów, 
bo muszę robić… Najpierw muszę go zarejestrować, 
potem muszę przez rok mieć działalność, potem mu-
szę mieć 3 lata doświadczenia… No przepraszam. 
W życiu żaden TUW nie powstanie.

Proponowaliśmy na konferencji i teraz proponu-
jemy rządowi, żeby przeanalizował, czy nie należy 
zmienić przepisów. Minister nie podpisze umowy, jeśli 
TUW nie ma doświadczenia. No to się pytam. Przecież 
to jest istna bariera, żeby rolnicy sami się organizowali 
i żeby sami mogli stworzyć TUW. A przypomnę, że 
w latach dziewięćdziesiątych rolnicza „Solidarność” 
proponowała małe TUW. Prawo, które jest, pozbawia 
rolników szansy na to, żeby sami się organizowali, żeby 
sami na siebie przenosili ryzyko i żeby nie dochodziło 
do żadnych przekrętów. Jeżeli grupa rolników sama 
sobie coś określi, to jeden drugiego nie będzie miał 
zamiaru oszukiwać, bo sami będą ponosić koszty.

Zwracam uwagę na ten element. Już raz z komisją 
gospodarki pracowaliśmy nad tym i pokazywaliśmy 
pewne rozwiązania. Może warto do tego wrócić, przej-
rzeć materiały z naszej konferencji i zastanowić się, czy 
nie zmienić prawa, tak by dać szansę samoorganizo-
wania się rolnikom w zakresie ubezpieczeń. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)
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(senator K. Kleina) sowego i spójnego produktu, takiego, który będzie 
obejmował czy związki wzajemności członkowskiej, 
o których mówił senator Bierecki, czy towarzystwo 
ubezpieczeń wzajemnych, o których mówił pan sena-
tor Chróścikowski, czy też ubezpieczenia komercyjne 
lub też jakiś miks tych 3 instytucji, które się uzupełnią 
i zapewnią wreszcie godny, sprawiedliwy i faktyczny 
transfer środków publicznych do rolników. Bo celem 
dopłat do ubezpieczeń rolnych jest zwiększenie trans-
ferów do rolników, a nie zwiększenie transferów do 
zakładów ubezpieczeń. Trzeba tutaj znaleźć taki kom-
promis, który z jednej strony pozwoli zabezpieczyć 
interesy rolników, a z drugiej strony nie dopuści do 
nadmiernej koncentracji środków po stronie zakładów 
ubezpieczeń.

Pan minister dobrze mówi, obecnie w grze jest 
5 zakładów ubezpieczeń. Ale w praktyce z tych 5 
zakładów ubezpieczeń żaden nie realizuje kwestii 
powszechności ubezpieczeń. Nawet wielkie państwo-
we PZU, jak może, tak ogranicza swoje zaangażowa-
nie w zakresie ubezpieczeń rolnych. Gdyby mogło, 
to w ogóle by tego nie ubezpieczało, no ale musi; 
politycznie musi, ale gdyby mogło, to w ogóle by 
nie ubezpieczało. TUW Pocztowe, które jeszcze rok 
temu zostało wskazane jako podmiot do ubezpieczeń 
rolnych, robi absolutnie marginalne i pozorowane 
operacje na rynku ubezpieczeń rolnych. Pozostali 
ubezpieczyciele działają w sposób stricte komercyj-
ny, kierując się li i jedynie rentownością kapitałów 
i poszukiwaniem zysków.

Dlatego apeluję do państwa, szczególnie do sena-
torów bloku rządzącego, żeby rozważyć propozycję 
senatora Kleiny i faktycznie odłożyć dzisiaj tę ustawę, 
a za to siąść i przez zimę przeprocedować nowy pro-
jekt dokumentu, który będzie uwzględniał wszystkie 
zgłoszone wątpliwości, zgłoszone uwagi i zgłoszone 
pomysły. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie było moją intencją mówienie, że ta ustawa jest 

zła. Moją intencją było mówienie o tym, co należy 
zrobić na przyszłość, jak rozwiązać problem, gdyż 
doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja w przypad-
ku firm ubezpieczeniowych. Proszę zwrócić uwagę 
na ujęcie historyczne, na to, jak to wyglądało w po-
przednich latach. Były takie lata, że kiedy wystąpiły 
gwałtowne przymrozki, to firmy, które ubezpiecza-
ły, poniosły większe koszty niż to, ile zebrały jako 

kultury, ustawa, której konsekwencje są daleko wy-
chodzące poza kulturę. Ale o tym nie będę już mówił, 
niech się wypowiadają mądrzejsi, lepiej znający się na 
tych sprawach. Po prostu proszę tutaj pana marszałka, 
żeby poprosił swoje służby o to, aby przeanalizować, 
do kogo rzeczywiście należałoby kierować ustawy, po 
to, żeby można było znaleźć szerszy kontekst takiej 
ustawy i te elementy, które jedni dostrzegą, a drudzy 
nie dostrzegą. Sama debata trwa zbyt krótko, żeby 
można było lepiej przeanalizować te sprawy.

Składam wniosek o odrzucenie ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Chróścikowski. Proszę uprzejmie.
(Głos z sali: Ale…)
A, przepraszam. Pan senator Termiński, 5 minut.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Proszę nie traktować osobiście tych zarzutów, 

które zgłaszają senatorowie. Ja rozumiem, że pań-
stwo jako przedstawiciele ministerstwa rolnictwa 
po prostu próbujecie ratować sytuację w tej biedzie, 
która wystąpiła, i w związku z tą niechęcią ubezpie-
czycieli z rynku ubezpieczeniowego do zawierania 
umów ubezpieczenia od suszy. Ale proszę przejrzeć 
statystyki, proszę przejrzeć dane finansowe i zwró-
cić uwagę na to, że z pozycji rolnika największym 
problemem co do ubezpieczenia, w tym związanego 
z ryzykiem suszy, jest oczywiście składka, a z po-
zycji ubezpieczycieli – niechęć do kumulacji ryzyka 
na danym terenie. Sytuacja jest taka… Na przykład 
u mnie, w województwie kujawsko-pomorskim, przy 
tych niskich dopłatach rolnicy mieli możliwość ubez-
pieczyć 10 tysięcy ha, zaś przy wysokich dopłatach, 
przy tych wysokich składkach dalej mogą ubezpie-
czyć 10 tysięcy ha, bo po prostu ubezpieczyciele nie 
chcą ubezpieczyć więcej hektarów, mimo że dostają 
za to trzy razy tyle pieniędzy. I to się nie zmieni po 
wprowadzeniu franszyzy.

W sprawie tej ustawy widzimy – tu jestem miło 
zaskoczony – taką, można powiedzieć, ogólnosenac-
ką zgodność, bo zarówno osoby zajmujące się ubez-
pieczeniami, jak pan senator Bierecki czy też moja 
skromna osoba, jak i osoby zajmujące się rolnictwem, 
jak senator Chróścikowski, senator Kleina, wskazują, 
że ta ustawa nie niesie ze sobą pozytywnych skutków. 
Z drugiej strony, Panie Ministrze, od ryzyka suszy 
ubezpiecza się na wiosnę, tzn. że mamy pół roku, żeby 
siąść i pomyśleć o wypracowaniu bardziej komplek-
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(senator J. Chróścikowski) Senator Grzegorz Bierecki:

Mamy tu typowy przykład dyskusji, w której 
rozmawiamy o czymś lepszym, co jest wrogiem 
dobrego. My przecież nie twierdzimy, że to na-
rzędzie, którym się teraz posługujemy, należy na-
tychmiast wyrzucić, że trzeba odrzucić ustawę. Ale 
tu z merytorycznej dyskusji zaraz nam się zrobi-
ła polityczna… To nie był dobry wniosek, Panie 
Senatorze Kleina.

(Senator Kazimierz Kleina: Polityki żadnej…)
Tak, właśnie merytorycznie rozmawialiśmy 

o czymś, co może być, i o tym, co zrobić, żeby 
było lepiej, a nie o tym, żeby coś, co teraz działa, 
natychmiast zlikwidować. No, ja przez wiele lat 
jeździłem małym fiatem, teraz też go mam, ale 
jeżdżę też innymi samochodami. I dojeżdżałem 
tym małym fiatem w miejsca, do których chciałem 
się udać. Ale z przyjemnością jeździ się przecież 
innymi samochodami, lepiej się jeździ innymi mar-
kami. Niemniej jednak ja wciąż jeszcze mam tego 
małego fiata. I to też trzeba… I takie podejście tu 
reprezentuję.

Ten wniosek o odrzucenie nie jest właściwy. 
Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby 
się wydawać. To jest kwestia naszych relacji także 
z Komisją Europejską, kwestia notyfikacji zmiany 
systemowej, o której mówimy. Ta zmiana systemowa 
nie może być wprowadzona natychmiast. My mo-
żemy nad tym pracować i taka jest nasza intencja. 
Wypowiadamy się w dobrej woli.

Jeżeli chodzi o małe TUW, muszę panu sena-
torowi powiedzieć, że po zmianach dotyczących 
regulacji ubezpieczeniowych na poziomie euro-
pejskim, czyli Solvency, prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w formie małego TUW jest bar-
dzo trudnym zadaniem w całej Europie. Dlatego 
też Holendrzy, Francuzi, Włosi znaleźli sobie inne 
rozwiązanie – realizują to instytucje, które nie są 
towarzystwami ubezpieczeniowymi. Nie są nieste-
ty. Jest to inne rozwiązanie, które jest łatwiejsze, 
bardziej zrozumiałe dla producentów rolnych, ale 
daje efekt, którego wszyscy oczekują – gwarantuje 
dochody rolnikom.

Jeżeli chodzi o księgowość, o której pan senator 
wspomniał, to ja chciałbym powiedzieć, że w tej 
chwili mali przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi, 
np. hydraulik, który przyjeżdża do mojego domu 
i naprawia hydraulikę, korzystają z usługi księgo-
wej, którą oferuje im bank. Oni mają księgowość 
w banku. Bank im to wszystko załatwia poprzez 
nakładki na konta. A więc można się zastanowić, czy 
banki spółdzielcze, które szukają swojego miejsca na 
rynku, swojej roli na rynku, nie powinny zauważyć 
możliwości, którą byłaby większa, lepsza obsługa 
rolników.

składkę ubezpieczeniową. Ja to rozumiem, rozumiem 
więc też ich obawy. No, tak było, wyniki były poka-
zywane, my też to sprawdzaliśmy i widzieliśmy, że 
firmy wypłaciły więcej odszkodowań, niż wyniosły 
zebrane składki, a więc te firmy ponosiły straty. Ja 
to rozumiem. Ale jak najbardziej trzeba wprowadzić 
powszechność ubezpieczenia.

My mówimy o jeszcze innym elemencie, który 
jest i który pokazuje… No, pan senator Bierecki… 
Pan senator Bierecki ma rację, tylko że Polska nie 
jest Holandią. W Holandii jest system, w którym 
wprowadzono pełną rachunkowość rolną, a w sys-
temie pełnej rachunkowości rolnej jest możliwe 
wprowadzenie… W Polsce zaś rolnicy nie prowa-
dzą pełnej rachunkowości rolnej, więc nie jest się 
w stanie wykazać… wyliczyć ubezpieczenia ich do-
chodu. Ja podam przykład, kiedy to braliśmy udział 
jako komisja w wyjazdowym spotkaniu, gdy ta sama 
susza w województwie, które było tu wymieniane, 
tj. w województwie kujawsko-pomorskim… W jed-
nej z firm państwowych, gdzie była prowadzona 
pełna rachunkowość, straty w przypadku gruntów 
klasy I i II, wyliczone przez firmę, wyniosły – tak 
przekazano to nam, komisji – 13%. I w tym samym 
województwie… Klasy gruntów pokazują różnice, 
bo susza w przypadku klasy I nie powoduje wielkich 
strat, ale w przypadku klasy V straty są potężne. 
Tak więc tu trzeba przeanalizować pewne rzeczy 
i pokazać te elementy, rozważyć, jak rozwiązać ten 
problem na nowo, kompleksowo.

A ta ustawa i tak musi jeszcze uzyskać noty-
fikację Komisji Europejskiej. Ona nie wchodzi 
natychmiast, ona musi jeszcze mieć notyfikację 
Komisji.

W związku z tym wszystkim te działania rządu 
są słuszne, bo widzimy, co robią firmy działające 
na rynku. I wychodząc naprzeciw, dajemy pro-
pozycje jako rolnicza „Solidarność”, która już od 
lat o tym mówi… Ja wielokrotnie, podczas prac 
naszej komisji senackiej, a także wspólnych prac 
z komisją gospodarki, mówiłem o tym. I proponu-
ję rozwiązania alternatywne. Przed nami wielka 
dyskusja o tym, jak rozwiązać problem skutków 
suszy czy też jak przeciwdziałać skutkom suszy, 
rolnicy mówią też o zabezpieczeniach, o wodzie 
itd., itd., jest również kwestia dobrego systemu 
ubezpieczeń. Tak że przed nami ciężka praca, bym 
nawet powiedział, że na lata, ale teraz należy przy-
jąć tę ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Grzegorz Bierecki.
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(senator G. Bierecki) jak można oszacować dochody ryczałtowców, tak 
można oszacować dochody drobnych rolników bez 
stosowania pełnej księgowości. To ważne, żeby nie 
poszedł przekaz, że ja nagle chciałbym włączyć rol-
ników do systemu pełnej księgowości. Nie. W oparciu 
o dane, które są generowane, da się to zrobić. Taka jest 
moja opinia. Da się to zrobić. Jestem gotów to później 
pokazywać w pracach komisji i nad tym dyskutować. 
Myślę, że na posiedzeniu plenarnym nie powinniśmy 
wchodzić w takie szczegóły. Według mnie nie ma 
konieczności wprowadzania pełnej księgowości, żeby 
osiągnąć efekt, o którym mówiłem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie chcę przedłużać dyskusji nad tym punktem, 

ale muszę się odnieść do tego, co powiedział pan se-
nator Bierecki. W mojej wypowiedzi nie było żadnej 
polityki, nie taka była intencja. Po prostu wszyscy 
panowie mówiliście dokładnie to samo, tj. że ta usta-
wa nie służy rolnikom, tylko służy towarzystwom 
ubezpieczeniowym. Może trochę poprawi się sytu-
acja rolników, tego nie da się w 100% wykluczyć, 
ale głównymi beneficjentami tej ustawy są towarzy-
stwa ubezpieczeniowe, a, że tak powiem, powierzch-
nia ubezpieczonych gruntów nie ulegnie zmianie, 
o czym mówił pan senator Termiński. Skoro mamy 
czas, to nie ma sensu, że tak powiem, absorbować 
wszystkich w tej chwili, żeby ta ustawa przeszła, 
i prezydenta, żeby ją podpisał, i kogoś tam, żeby ją 
opublikował, i kogoś innego, żeby przeprowadzać 
całą procedurę notyfikacji. To jest absorbowanie 
pracowników, urzędników, ludzi. Lepiej poświęcić 
ten czas na pisanie nowej ustawy, która będzie słu-
żyła i rolnikom, i towarzystwom ubezpieczeniowym. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatora Przemysława Termińskiego i senatora 
Grzegorza Biereckiego.

Zamykam dyskusję…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Wnioski 

legislacyjne.)

Rozwiązania istnieją. Możemy skorzystać z tech-
nologii, która nam pomaga. Ale co jest istotne? Trzeba 
zmienić model i nie dopłacać do składki. My powin-
niśmy dopłacać do odszkodowań i te odszkodowania 
powinny być prawidłowo wyliczane. Zmiana filozofii 
w zakresie dopłaty zmniejszy wydatki budżetowe, 
zwiększy powszechność tej asekuracji i będzie trwałą, 
istotną zmianą.

Panie Ministrze, jesteśmy do dyspozycji. 
Będziemy chętnie współpracować. Być może rzeczy-
wiście, Panie Senatorze Chróścikowski, powinniśmy 
podjąć taką inicjatywę. Wiele lat już o tym mówimy, 
zmieniają się nasi partnerzy w rozmowach, a projekt 
jeszcze się nie narodził. Jak to się mówi, zrób to sam. 
Tak? Zrób to sam. Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Sprostowanie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo. Pan senator Chróścikowski, spro-

stowanie.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Chciałbym powiedzieć tutaj panu senatorowi 

Biereckiemu, że jest dużo racji w tym, co mówi, ale 
system, który jest w Polsce, jest długotrwały i zmiana 
systemu podatkowego… W rolnictwie mamy system 
podatku ryczałtowego. Przejście na podatek pełny, 
dochodowy jest przed nami, ale jest to wyzwanie 
na długie lata. Próbowano to robić przez wiele lat, 
ale tego nie zmieniono. Wymaga to jeszcze długich 
zastanowień i wypracowania zmiany systemu podat-
kowego w rolnictwie. Jak przełamiemy barierę, to 
może będziemy o tym mówić. Cały czas powtarzam, 
że nawet przepisy Unii Europejskiej narzuciły na nas 
wprowadzenie uproszczonej działalności w ramach 
korzystania ze środków PROW, ale jest jeszcze dużo 
czasu do wprowadzenia systemu pełnej rachunkowo-
ści. Ja rozumiem łatwość… Chodzi o zmianę systemu 
podatkowego w rolnictwie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Sprostowanie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Senator Bierecki, sprostowanie do sprostowania.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tak, chciałbym sprostować.
Oczywiście nie postuluję, broń, Panie Boże, żeby 

wszyscy rolnicy natychmiast mieli pełną księgowość. 
Nie jest to konieczne do oszacowania dochodów. Tak 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) stanowiska i wnioski ze strony Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, która postuluje wprowadzenie 
bardzo interesującego zwolnienia… przepraszam, 
nie zwolnienia, tylko możliwości zaliczenia w kosz-
ty uzyskania przychodu wydatków na składki człon-
kowskie w związkach zawodowych. Pan minister 
z zainteresowaniem przyjął to stanowisko i w ra-
mach kolejnej nowelizacji ta kwestia będzie oma-
wiana. Było także pismo ze strony Kasy Krajowej 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
dotyczące sposobu prezentowania udziałów nadobo-
wiązkowych, obejmowanych w kasach przez Kasę 
Krajową, i wpływu tego na wymogi dotyczące cen 
transferowych. Stanowisko pana ministra zaprezen-
towane komisji było takie, że ta kwestia jest możliwa 
do rozwiązania za pomocą interpretacji ogólnej, do 
której wydania pan minister się zobowiązał podczas 
posiedzenia.

Z powyższych powodów nikt z senatorów nie 
przyjął proponowanych poprawek. Jak wspomniałem 
na wstępie, komisja proponuje przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę zgłoszeń.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Jeżeli jest to konieczne…)

Nie jest konieczne. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są pytania?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma.)
Nie ma.
(Senator Jan Filip Libicki: Jest pytanie, senator 

Kleina…)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, pytanie nie, tylko 

zgłoszenie do dyskusji.)
Dobrze.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Kleinę.

Aha, wnioski legislacyjne, oczywiście.
Wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie 

złożył pan senator Kazimierz Kleina.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionego wniosku?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Nie.)
Dziękuję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionego wnio-
sku i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 970, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 970 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa zawarta w senackim druku nr 970, tj. 

ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznym, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych i ustawy – Ordynacji podatko-
wej oraz niektórych innych ustaw, jest projektem 
rządowym. Projekt ten zakłada implementację 
przepisów dyrektywy w zakresie generalnej klau-
zuli przeciwko unikaniu opodatkowania poprzez 
wprowadzenie: preferencyjnego opodatkowania 
dochodów generowanych przez prawa własności 
intelektualnej, szczególnych rozwiązań odnoszą-
cych się do nabywania przez podmioty gospodarcze 
pakietów wierzytelności, alternatywnego sposobu 
opodatkowania emisji euroobligacji, opodatkowa-
nia dochodów z walut wirtualnych, opodatkowania 
dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit 
tax.

Komisja po swoim wczorajszym posiedzeniu, 
w dniu 25 października, wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także przed-
stawiciele izby doradców podatkowych, którzy zgła-
szali swoje uwagi do tej ustawy. Wpłynęły także 
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o których tutaj mówię, czyli dotyczące tempa, bra-
ku konsultacji itd. Nawet nie było pełnej konsultacji 
z czynnikami społecznymi, ale to już są jakby kolejne 
sprawy.

No, sprawa jest naprawdę smutna i trudna. Jak 
mówię, to jest ustawa, która wprowadza nowy po-
datek, nowe podatki. Tak na marginesie: jakbyśmy 
przeanalizowali te ostatnie 3 lata rządów Prawa 
i Sprawiedliwości i byśmy popytali trochę, ile po-
datków PiS podniósł, ile wprowadził nowych, to oka-
załoby się, że tego jest bardzo dużo, a zapowiadali, 
że podatki będą obniżane i żadne nie będą wprowa-
dzane. No ale praktyka czasami jest taka, że retoryka 
czasu kampanii czy retoryka opozycji jest taka, że się 
mówi, że będziemy tylko dobrze robili ludziom, a jak 
dojdzie się do władzy – PiS to czyni, to widzimy – 
robi się dokładnie odwrotnie, niż się zaproponowało.

Proszę państwa, co zrobić w tej sytuacji? Ja zgła-
szam 2 poprawki. Mówiłem wczoraj o tym, że będą 
takie poprawki. Sam nie wiedziałem dokładnie, jak 
taką poprawkę zredagować, ponieważ, jak mówię, 
tego czasu było tyle, że nie było możliwości, żeby to 
zrobić, dlatego zapowiedziałem, że zrobię to dzisiaj. 
Poprosiłem jeszcze pana legislatora, żeby nad tymi 
moimi wstępnymi propozycjami popracował, żeby je 
doprowadził do realnego kształtu. No i spróbujemy 
wprowadzić w życie te poprawki. Chcemy tę ustawę 
poprzeć, ale chcemy, żeby pewne elementy, o któ-
rych tutaj krótko powiem, znalazły swoje miejsce 
w ustawie.

Po pierwsze – to są 2… praktycznie 3 poprawki, 
ale jakby w 2 grupach – proponuję skreślenie zmian 
wprowadzanych do ordynacji podatkowej obejmują-
cych przede wszystkim nowelizację klauzuli ogólnej 
przeciwko unikaniu opodatkowania i przepisów doty-
czących interpretacji indywidualnych oraz dodatkowe 
zobowiązania podatkowe i obowiązki raportowania 
schematów podatkowych. Na ten problem – pewnie 
dla państwa, którzy nie interesują się zbytnio tymi 
sprawami podatkowymi, to będzie taka trochę czarna 
magia, przepraszam, to nie jest żaden zarzut, tylko 
po prostu każdy się specjalizuje w innych sprawach 
– zwracali uwagę doradcy podatkowi. To jest duży, 
trudny obowiązek na nich nakładany, terminy, jakie 
muszą realizować zgodnie z tą ustawą, są relatywnie 
krótkie, maksymalnie 30-dniowe, a odpowiedzial-
ność doradców podatkowych jest bardzo duża.

I druga grupa. Druga i trzecia poprawka wpro-
wadzają zmianę w podatku od wyjścia, czyli od nie-
zrealizowanych zysków, w szczególności poprzez 
odroczenie obowiązku zapłaty podatku do momentu 
faktycznego zbycia składników majątku. Czyli to jest 
jakby odwrócenie tej zasady, która została zapro-
ponowana w ustawie. Ona nie zmniejsza żadnego 
obciążenia. Ta propozycja nie powoduje, że będą ja-
kieś środki, zobowiązania podatkowe, które nie będą 

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj pracowaliśmy nad tą ustawą, ustawą bar-

dzo ważną, niezwykle trudną. Zauważcie państwo, 
że nikt nie zadał pytania w sprawie tej ustawy. Tak 
często bywa u nas w Senacie, ale i w Sejmie, że im 
trudniejsza ustawa, im bardziej skomplikowana, im 
ważniejsza, tym mniejsza jest dyskusja, mniej py-
tań. Na to nałożyła się tu jeszcze jedna rzecz – usta-
wa w bardzo szybkim trybie przeszła przez Sejm, 
uchwalona została w Sejmie 2 dni temu, a wczoraj 
wieczorem myśmy otrzymali tekst tej ustawy i roz-
poczęliśmy nad nią prace. Ja składałem wniosek, 
aby przełożyć debatowanie nad tą ustawą na kolejne 
posiedzenie Senatu. Złożyłem taki wniosek, ale ten 
wniosek upadł. Pytałem pana przewodniczącego, dla-
czego taki tryb pracy nad tą ustawą u nas przewidu-
jemy. Jedyna odpowiedź była taka: bo tak zarządził 
pan marszałek.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia. Nie neguję 
tego, nikt z nas nie neguje tego, że taka ustawa powin-
na w życie wejść, ale mogłaby ona zostać uchwalona 
na posiedzeniu listopadowym. Wtedy jest także po-
siedzenie Sejmu i jeżeli pojawiłyby się poprawki, to 
byłby czas na to, żeby je jeszcze Sejm przyjął, a my, 
senatorowie, mielibyśmy chociaż możliwość, szan-
sę zapoznania się z ustawą. Jestem przekonany, że 
nikt z państwa… Może jedynie pan przewodniczący 
Bierecki przeczytał tę ustawę, jej uzasadnienie, opinię 
do niej itd., ale nikt poza nim. Czyli będziemy gło-
sowali nad ważną ustawą, bo wprowadzającą nowy 
podatek, podnoszącą podatki, zmieniającą wiele 
rożnych zapisów, bez jakichkolwiek dyskusji. Nad 
ustawami podatkowymi powinniśmy chociaż trochę 
dyskutować.

Wczoraj także Biuro Legislacyjne, bo jest zo-
bowiązane, żeby zawsze przedstawić swoją opinię 
na temat ustaw, nad którymi pracujemy… Pan le-
gislator powiedział, że pobieżnie ją przeczytał i nie 
jest w stanie przedstawić opinii legislacyjnej, ale ma 
wątpliwości, czy niektóre zapisy nie mają charakte-
ru zapisów niekonstytucyjnych. Nie powiedział tego 
z pewnością, ale mówił, gdzie są te wątpliwości, 
i mówił, że tylko pobieżnie przeczytał ustawę. Ta 
ustawa – no, mam ją na stoliku, nie chcę wracać po 
nią, żeby ją państwu pokazać – jest grubą ustawą. 
Biuro Legislacyjne powinno mieć czas, żeby z nią się 
zapoznać, przeczytać ją, przeanalizować, pomóc nam, 
żebyśmy mogli w sposób świadomy podjąć dyskusję 
nad tą ustawą.

My jako Platforma Obywatelska w Sejmie nie wal-
czyliśmy z tą ustawą, nie mówiliśmy, że jesteśmy 
jej przeciwnikami, chyba nawet koleżanki i koledzy 
z Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu 
w głosowaniu nad tą ustawą, też mając te zarzuty, 
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(senator K. Kleina) (Senator Kazimierz Kleina: Ale przecież jedno 
drugiemu nie przeszkadza.)

…tych pieniędzy. Kalendarz Sejmu, Senatu wszy-
scy znają. Wiemy, że musimy przyjąć to na tym po-
siedzeniu, aby ta ustawa mogła obowiązywać od 
1 stycznia. I to dobrze, że ona będzie obowiązywać.

Interesująca dyskusja z doradcami podatkowymi 
pokazała sposób myślenia o zawodzie doradcy podat-
kowego. No bo jeżeli doradcy podatkowi obawiają się 
obowiązku raportowania schematów optymalizacji 
podatkowej i twierdzą, że 30 dni to za mało – to jest 
normalny termin administracyjny, 30 dni na prze-
kazanie przygotowanego przecież, przemyślanego 
wcześniej schematu optymalizacji podatkowej… To 
jest wystarczający okres.

Chciałbym też powiedzieć, że w dyrektywie unij-
nej, która dotyczy operacji transgranicznych, jest za-
warty ten 30-dniowy termin. Zresztą pan minister 
na posiedzeniu komisji przekazał nam tę informację. 
Więc twierdzenie, że 30 dni to za mało, jest absolutnie 
bezpodstawne.

Co do doradców podatkowych, to kiedy tworzony 
był ten zawód, nikt przecież nie miał intencji, żeby 
stworzyć grupę zawodową, która będzie zajmowała 
się zawodowo podpowiadaniem, jak unikać podat-
ków. Przecież nie od tego ta grupa zawodowa jest. 
Zresztą mówimy, że jest to zawód zaufania publicz-
nego. Jeżeli mamy obdarzać zaufaniem publicznym 
doradców podatkowych, to musimy wiedzieć, że oni 
działają dla dobra naszego państwa. Tak? Ci doradcy 
podatkowi mają pomagać podatnikom w identyfikacji 
problemów podatkowych w działalności podatnika, 
których podatnicy mogliby np. nie zauważyć. Czyli 
np. przeprowadzają jakąś transakcję i nie są do końca 
pewni, jakie podatki będą w przypadku tej transakcji 
obowiązywały. I od tego są doradcy, od tego, żeby 
precyzyjnie wskazać, jakie są te podatki, i żeby poma-
gać podatnikom być dobrymi podatnikami. No, z całą 
pewnością to nie jest grupa zawodowa, która ma or-
ganizować sport narodowy unikania podatków, bo to 
się źle kończy dla każdego państwa. Widzimy, że na 
świecie i w UE są kraje, które przyjęły taką właśnie 
obyczajność, organizując sport narodowy unikania 
podatków. Tak że na to chciałem państwu zwrócić 
uwagę, bo widzieliśmy w czasie posiedzenia komisji, 
że jest jeszcze cień takiej starej mentalności, starego 
sposobu myślenia o doradcach podatkowych, kiedy 
to doradcy umawiali się klientami na procent od tego, 
czego klient nie zapłaci urzędowi skarbowemu. No, 
takie umowy były zawierane. Przecież nie powinni-
śmy tego tolerować. Nie powinniśmy tego tolerować. 
To nie jest wyścig o to, kto więcej nie zapłaci. To ma 
być rzetelne doradztwo dla podatników, jak dobrze 
wywiązywać się z obowiązującego prawa ze szko-
dą… przepraszam, bez szkody dla budżetu, z pożyt-
kiem dla przedsiębiorców. Nie chcemy przecież, żeby 

wpływały do budżetu, tylko zmienia ten mechanizm, 
że płaci się to dopiero w późniejszym terminie.

Ta ustawa także wprowadza po raz pierwszy 
opodatkowanie walut wirtualnych. To, co jest może 
domeną działalności bardzo wąskiego grona dzisiaj 
ludzi… Wydaje się, że jest to słuszne rozwiązanie. 
Jak w praktyce to zadziała, to jeszcze zobaczymy.

A więc bardzo proszę o przyjęcie tych poprawek, 
które tutaj państwu proponuję. Wydaje mi się, że od 
tego zależne byłoby to, czy nasz klub w Senacie po-
prze tę ustawę, czy nie.

A na przyszłość raz jeszcze proszę… Proszę tu-
taj znowu pana marszałka i służby pana marszałka, 
żeby rzeczywiście nie stawiać nas w takiej sytuacji, 
że ustawy trudne, skomplikowane każe się nam roz-
patrywać bez możliwości zapoznania się z ustawą, 
nawet nie z dnia na dzień, tylko z godziny na godzinę. 
Po prostu nie daje się szansy ani senatorom z obozu 
rządzącego, ani senatorom z opozycji, żeby zapoznać 
się z tą ustawą. To jest praktyka absolutnie niedobra. 
Myśmy tego – zresztą państwo pamiętacie – w prze-
szłości doświadczyli, bo myśmy jako senatorowie 
opozycji zgłaszali różnego rodzaju uwagi w różnych 
sytuacjach. Nie ma dyskusji, nie ma niczego, wpro-
wadzamy na siłę i przegłosowujemy. Po 2 miesiącach 
przychodzicie państwo… Oczywiście wtedy się nie 
tłumaczycie, tylko mówicie: nowelizacja ustawy. No 
i będzie to jeszcze lepsze rozwiązanie. Przyjmując to, 
co myśmy tu zrobili, proponowali… Wówczas to prze-
chodzi. Szkoda wysiłku wszystkich służb po kolei. 
Lepiej chwilę poczekać, odczekać, przedyskutować, 
przeanalizować, pokłócić się nawet na posiedzeniu 
komisji, ale zrobić to, co powinno być zrobione, zrobić 
to dobrze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pana senatora Grzegorza Biereckiego o za-

branie głosu.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Ja w swoim sprawozdaniu nie przekazałem infor-

macji istotnej też dla państwa senatorów, którą usły-
szeliśmy na posiedzeniu od pana ministra. Na pytanie 
o to, jakich spodziewamy się dochodów do budżetu 
z tytułu wprowadzenia tej ustawy, padła kwota 1 mi-
liarda 400 milionów, tak? Dobrze zapamiętałem – 
1 miliard 400 milionów. Ja sobie pozwoliłem wtedy, 
na tym posiedzeniu komisji, powiedzieć, że jeżeli jest 
1 miliard 400 milionów, to się będę spieszył, tak? To 
się będę spieszył. Potrzebujemy…
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(senator G. Bierecki) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 971, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 971 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw za-
warta jest w druku senackim nr 971, a sprawozdanie 
komisji – w druku nr 971 A. Ta ustawa także powstała 
na podstawie projektu rządowego.

Celem tej ustawy jest uproszczenie prawa podat-
kowego w zakresie podatków dochodowych. Chodzi 
m.in. o obniżenie podatku CIT, złagodzenie prze-
pisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania 
małżonków oraz osób samotnie wychowujących 
dzieci. Ponadto ustawa zmienia warunki korzysta-
nia z tzw. ulgi mieszkaniowej oraz uchyla obowiązki 
informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych z najmu.

Sejm uchwalił tę ustawę 23 października. Nasza 
komisja tę ustawę rozpatrzyła 25 października na 
tym samym posiedzeniu, na którym omawialiśmy 
poprzednią ustawę. Dyskusja nad tą ustawą była wła-
ściwie kontynuacją dyskusji prowadzonej nad wcze-
śniejszą ustawą, której omawianie zakończyliśmy. 
Po…

(Senator Kazimierz Kleina: Odwrotnie.)
Tak, odwrotnie. Przepraszam. Tak, to było… Od 

tego zaczęliśmy. Wspólnie obie te ustawy omawiali-
śmy, więc właściwie te informacje dotyczące przebie-
gu posiedzenia, które przekazałem, przedstawiając 
sprawozdanie w sprawie poprzedniej ustawy, są ak-
tualne w odniesieniu także i do tej części posiedzenia 
i prac nad tą ustawą.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)

nasi podatnicy popełniali błędy w swoich firmach, 
błędy wynikające z niewiedzy, z braku kompetencji, 
wystarczających kompetencji. Dlatego potrzebujemy 
doradców podatkowych. Tak, oni są potrzebni. Oni 
są potrzebni, ale ich rola jako osób, które wykonują 
zawód zaufania publicznego, musi być zdefiniowana 
z pożytkiem dla państwa polskiego. Tyle moich uwag.

Popieram w pełni stanowisko komisji, która wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście nie popieramy przestępczej działal-

ności kogokolwiek, w tym także doradców podatko-
wych. Jeżeli nadużywają prawa, działają niezgodnie 
z prawem i wykorzystują prawo po to, żeby dopro-
wadzić do jakichś nieuczciwości, to absolutnie musi 
być to ścigane z całą mocą i surowością prawa. I w tej 
sprawie nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości.

Ja chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Ustawa, 
nad którą debatujemy, to jest w części implemen-
tacja dyrektywy unijnej, ale to jest implementacja 
mocno wychodząca poza zakres tej dyrektywy, bo 
wprowadza się w dyrektywie opodatkowanie osób 
prawnych, a my to opodatkowanie przenosimy także 
na osoby fizyczne. Warto też na to zwrócić uwagę 
i o tym pamiętać. Tak że tutaj Ministerstwo Finansów 
wychodzi, że tak powiem, bardzo mocno i bardzo 
szeroko poza ten zakres, implementując tę dyrektywę 
i twórczo ją rozwijając. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

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

do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) od osób prawnych dla tzw. małych podatników, czyli 
tych firm, które osiągają obrót do 1,2 miliona euro. 
Rozważamy jeszcze podniesienie tego progu, ale to 
jest jakby inna kwestia i zrobimy to w innym terminie.

Jeśli chodzi o inne ważne sprawy, to jest to np. to, 
że podnosimy limit amortyzacji samochodów osobo-
wych dla biznesu. Obecnie on wynosi 82 tysiące zł. 
To jest wyrażone w euro, więc różnie ta kwota wy-
chodzi, ale ten limit nie był podnoszony od kilkunastu 
lat. My go podnosimy do 150 tysięcy zł. Oczywiście 
wprowadzamy to w ten sposób, że… Chcemy, żeby 
ten samochód był w koszcie, w granicach właśnie tych 
150 tysięcy zł, a nie żeby w koszcie był samochód np. 
za 300 tysięcy zł. Tak więc to jest takie ogranicze-
nie, które nam się wydaje ograniczeniem uczciwym, 
takim, które pozwoli kupić samochód spełniający 
wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ale niebędący 
jakimś tam super luksusem. Mówimy o samochodzie 
osobowym. Bo nie ma żadnych ograniczeń dotyczą-
cych samochodów biznesowych, mających zastoso-
wanie stricte biznesowe.

Jest tutaj kilka takich fajnych ułatwień dla osób 
fizycznych. Mianowicie taka dosyć długo trwająca 
bolączka związana z tym, że złożenie wspólnego 
rozliczenia PIT po terminie pozbawiało prawa do 
skorzystania z ulgi dla współmałżonków… To samo 
dotyczyło oczywiście osób samotnie wychowujących 
dzieci. My wprowadzamy przepis, który spowodu-
je, że wspomniane osoby nie będą pozabawiane ulg. 
Będzie można złożyć PIT po terminie, złożenie go 
w terminie nie będzie warunkiem skorzystania ze 
wspólnego rozliczenia.

Wprowadzamy ułatwienia dla osób fizycznych 
w zakresie dziedziczenia nieruchomości. Teraz jest 
ten warunek, że trzeba 5 lat po odziedziczeniu, że tak 
powiem, trzymać nieruchomość, być jej właścicielem, 
żeby można było skorzystać z ulgi. My ten termin 
liczymy od pierwotnego nabycia przez spadkodawcę 
czy przez darczyńcę. To jest coś takiego, co, jak mi 
się wydaje, wychodzi naprzeciw potrzebom.

Pan senator pytał jeszcze o obniżenie podatków. 
I ja wspomnę może o wcześniejszej ustawie, tej, o któ-
rej dyskusję już zamknęliśmy, mam tu na myśli druk 
nr 970. Tam też jest obniżenie. Tam jest wprowadzo-
ny tzw. reżim IP BOX. Chodzi tu o dochody z praw 
własności intelektualnej, które chcemy opodatkować 
stawką 5%. W polskim systemie prawnym jeszcze 
takiej niskiej stawki w przypadku dochodów nie było. 
Idziemy tutaj zgodnie z trendem światowym. Nie jest 
to najniższa stawka w Europie, ale jedna z najniż-
szych. Jesteśmy w czołówce tych, którzy najbardziej 
obniżają podatek od tych dochodów. I dlaczego to 
robimy? Dlatego, żeby wspomóc działalność, która 
ma na celu tworzenie praw własności intelektualnej, 
czyli tych, które przynoszą największe dochody i na-
prawdę mogą posunąć naszą gospodarkę do przodu.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Wszystko jest jasne.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są jakieś pytania?
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tak.)
Pan senator Grzegorz Bierecki. Proszę bardzo.
Panie Ministrze, w takim razie poproszę tutaj.
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeśli można, Panie 

Ministrze…)
Chwilę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Grzegorz Bierecki: Pan senator Kleina…)
Panie Senatorze, niech pan minister stanie przy 

mównicy.
(Senator Grzegorz Bierecki: Zapraszamy.)
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pan senator Kleina w swoim wystąpieniu podczas 

omawiania poprzedniej ustawy powiedział o tym, 
że podnosimy podatki i utrudniamy życie podatni-
kom. Akurat ta ustawa jest przykładam obniżania 
podatków i istotnych ułatwień w funkcjonowaniu 
podatników. Czy pan minister zechciałby wymienić 
te ułatwienia i te obniżki, które ta ustawa przynosi? 
To w ramach takiego omówienia…

(Senator Kazimierz Kleina: To nie tak do końca.)
…tejże ustawy.
(Senator Kazimierz Kleina: Wpadłeś w maliny.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Oczywiście, Panie Senatorze, już wymieniam.
Podstawowym ułatwieniem, które ta ustawa wnosi, 

jest obniżenie do 9% stawki podatku dochodowego 
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(podsekretarz stanu F. Świtała) zdefiniowanego w ustawie. Chodzi o to, żeby on mógł, 
że tak powiem, nabrać powietrza pod skrzydła, ruszyć 
do przodu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Dziękuję.)
(Senator Przemysław Termiński: Dziękuję. Ja 

chciałbym tylko potwierdzić, że tak jest.)
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:

A pytanie drugie jest następujące. Ja dokładnie 
wczoraj dyskutowałem z moją księgową na temat 
tego, co się dzieje przy 15% – no, rozumiem, że 
w przyszłym roku będzie to 9%. Zapis w ustawie 
mówi, że aby móc skorzystać z preferencyjnej staw-
ki podatkowej, w roku poprzednim należało mieć 
określone obroty jako spółka, podkreślam: w roku 
poprzednim. Zatem przy mądrze ułożonej polityce 
w biznesie, a przedsiębiorcy bardzo szybko się połapią 
w tej luce, bo to jest luka prawna, wystarczy mieć 
2 spółki i w jednym roku robić obroty przez jedną 
spółkę, a w drugim – przez drugą. W ten sposób po 
wsze czasy można być na 9-procentowym podatku 
dochodowym. Czy państwo przewidzieliście, że takie 
będą konsekwencje wprowadzenia tego przepisu? 
Pytam, bo w przypadku 15% już tak się dzieje, przy 
czym nie bardzo się to opłaca, gdyż między 19% 
a 15% są tylko 4 punkty procentowe. No, ale między 
19% a 9% jest przepaść i aż się prosi, żeby z takiej 
furtki w prawie podatkowym skorzystać.

Ja dokładnie wczoraj dyskutowałem na ten temat 
z moją księgową i uznałem ten przepis za co najmniej 
kontrowersyjny, bo stwarzający właśnie taką możli-
wość, że jeśli przedsiębiorca założy 2 spółki z o.o., to 
po wsze czasy będzie na 9-procentowym podatku do-
chodowym. W skrajnym wypadku – jestem w stanie 
wyobrazić to sobie – nawet Orlen mógłby założyć 2 
spółki handlowe i po wsze czasy płacić 9% podatku, 
a nie 19%, i byłoby to jak najbardziej zgodne z pra-
wem. To było moje drugie pytanie.

(Senator Kazimierz Kleina: To przestępstwo.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Tak, ja chciałem to właśnie powiedzieć…
(Senator Kazimierz Kleina: To by było przestęp-

stwo.)
Może nie przestępstwo, ale byłoby to nadużycie.

Rozmawialiśmy wczoraj na posiedzeniu komisji 
głównie o uszczelnieniach, o tym takim, powiedzmy, 
może trochę gorzkim obliczu przepisów, które wpro-
wadzamy. Ale one zawierają również wiele takich 
rozwiązań, które kierunkowo pomagają biznesowi. 
I naprawdę to są dobre, sprawdzone rozwiązania, któ-
re pomogą też polskiej gospodarce. I mamy nadzieję, 
że przyniosą po prostu bardzo pozytywne efekty. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Przemysław Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Marszałku, ja mam 3 pytania. Ale chciał-

bym, żeby to było w takiej sekwencji, że ja bym zadał 
pytanie, a pan minister by odpowiedział, bo treść ko-
lejnego pytania zależy od odpowiedzi pana ministra.

Panie Ministrze, pierwsze pytanie: czy tych 9 
punktów procentowych, które państwo wprowadza-
cie jako skalę podatkową, to jest to, co w tym roku 
jest jako 15%?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Tak, panie senatorze. To jest…
(Senator Kazimierz Kleina: To jest od spółek, nie 

od… CIT)
(Senator Grzegorz Bierecki: CIT.)
To dotyczy spółek, tak powiedziałem, osób praw-

nych. To jest podatek od osób prawnych, CIT. Proszę 
też zwrócić uwagę, że to jest jednak kilkaset tysięcy 
podmiotów. W Polsce mamy oczywiście też podział 
na tak zwanych małych, dużych i średnich przedsię-
biorców wynikający z prawa o działalności gospodar-
czej, ale jednak w Polsce jest taka sytuacja, że duża 
większość podatników, również tych, którzy płacą 
podatek dochodowy od osób prawnych, tak napraw-
dę nie mieści się w kategorii, powiedzmy, średnich 
przedsiębiorców. Tak naprawdę większość nie mieści 
się nawet w kategorii małych. To są takie firmy, które 
mają o wiele mniejsze obroty. Tak więc to jest tak, 
że jednak, no, mamy kilkaset tysięcy podmiotów… 
Łącznie tych podatników CIT jest ok. 500 tysięcy. Do 
tej ulgowej stawki – obecnie 15%, ale teraz obniżymy 
do 9% – będzie się kwalifikować około 400 tysięcy 
spośród nich. Tak więc to jest jednak mimo wszystko, 
jak nam się wydaje, dosyć daleko idące ułatwienie 
dla tego małego biznesu, tzn. małego podatnika, tego 
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(podsekretarz stanu F. Świtała) za ogromne pieniądze. Mieliśmy takie doświadczenia 
w przypadku korporacji międzynarodowych, kiedy 
to polska spółka pomniejszała swoje zobowiązania 
podatkowe poprzez sprzedaż mitycznego know-how 
czy prawa do znaku. Państwo mówicie: dobrze, ewen-
tualne zyski z tego – nie dość, że są niewielkie, to 
jeszcze to – będą opodatkowane tylko 5%. No, ja 
widzę tu kolejną możliwość ucieczki spod noża po-
datków. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, może nie będzie pan już wska-

zywał więcej tych furtek?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Nie, ja muszę…)
(Wesołość na sali)
(Senator Grzegorz Bierecki: Pan senator potrze-

buje doradcy finansowego…)
Niepotrzebny…
(Senator Grzegorz Bierecki: …uczciwego.)
Pan senator nie potrzebuje żadnego doradcy po-

datkowego.
Panie Ministrze, niech pan się ustosunkuje…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Tak, oczywiście, Panie Marszałku…)
Jak pan ocenia takie hipotetyczne sytuacje, sytu-

acje, które mogą wystąpić?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Panie Marszałku, to jest tak, że, po pierwsze, 

jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej, to jest 
tam definicja praw własności intelektualnej, które 
podlegają temu reżimowi. To jest reżim, który… Nie 
ma co ukrywać: to nie jest coś, co sami wymyślili-
śmy, bo to jest spotykane na świecie. Wdrożyliśmy 
wytyczne OECD w zakresie IP BOX i zrobiliśmy 
to bardzo skrupulatnie. Zrobiliśmy to tak, żeby to 
nie było możliwe do zakwestionowania z żadnego 
powodu, czy to z punktu widzenia unijnego, czy 
z punktu widzenia OECD. Jest to zgodne z tymi 
wytycznymi.

Jeżeli chodzi o te schematy, o których pan wspo-
mniał wcześniej, to rzeczywiście miały miejsce takie 
sytuacje jak przenoszenie znaku towarowego poza 
granicę. Ten schemat polegał na… Dobrze, może nie 
będę mówił, na czym polegał. Tam chodziło też o to, 
że przeniesienie tego znaku odbywało się bez podat-
ku. My wprowadzamy reżim polegający na tym, że 
zbycie praw własności intelektualnej lub ich komer-
cjalizacja będzie opodatkowane 5-procentową stawką. 
Po to, żeby zakwalifikować się w ten reżim, trzeba bę-
dzie spełnić wiele warunków. My oczywiście chcemy 

W roku 2016 została wprowadzona do polskiego 
systemu klauzula przeciwko obejściu prawa podat-
kowego. Kiedy czytamy ten przepis, o którym pan 
senator mówi, w oderwaniu od innych przepisów, od 
całokształtu regulacji, które obowiązują w Polsce, no 
to oczywiście można dojść do takiego wniosku, o ja-
kim pan senator powiedział. Jeżeli zaś popatrzymy 
troszeczkę szerzej, czyli zajrzymy np. do przepisów 
dotyczących obejścia prawa podatkowego w ordynacji 
podatkowej, to zobaczymy, że robienie czegoś takiego 
po to, żeby osiągnąć główną korzyść podatkową lub 
jedną z głównych – rozmawialiśmy o tym wczoraj na 
posiedzeniu komisji finansów – może zostać zakwe-
stionowane przez władze skarbowe. Jest tu bardzo 
poważne ryzyko: jeżeli ktoś będzie tak robił i zrobi 
sobie z tego jakby sposób na biznes, to zostanie to 
zakwestionowane.

(Senator Przemysław Termiński: Panie Ministrze, 
no…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Trzecie pytanie.
Jednak na początku pozwolę sobie z tym się nie 

zgodzić. Nie ma tu obejścia prawa podatkowego, po-
nieważ obejście prawa podatkowego dotyczy kon-
kretnego podatnika, a w tej sytuacji, o której ja mó-
wię, jest 2, 3, 5, 50 podatników. I trudno, żeby urząd 
skarbowy przyszedł do podatnika A i powiedział: 
przykro mi, kochany, powinieneś był osiągnąć obrót 
100 milionów zł, a osiągnąłeś 5 milionów zł, a do 
podatnika B: przykro mi, osiągnąłeś 100 milionów zł, 
a powinieneś osiągnąć 5 milionów zł, czy odwrotnie. 
No, to są różni podatnicy. To, że mają wspólnego 
właściciela, nie ma żadnego znaczenia w tej praktyce. 
Klauzula obejścia prawa podatkowego nie będzie tu 
miała zastosowania, bo ona dotyczy konkretnego po-
datnika, a nie całej grupy podatników, którzy w skraj-
nym wypadku nie muszą być przecież powiązani 
kapitałowo. Tak? Mówię tu raczej o funkcjonalnych 
powiązaniach.

Jeśli zaś chodzi o trzecie pytanie, to jest to po-
dobna uwaga, dotycząca własności intelektualnej. 
Mówicie państwo, że podatek wyniesie tu 5%, w sytu-
acji, kiedy nie do końca jest zdefiniowane to, czym jest 
własność intelektualna. Jest to bardzo ocenne. Tworzy 
to, znowuż, pokusę sprzedaży chociażby praw do 
znaku towarowego, które są elementem własności 
intelektualnej, czy jakiegoś mitycznego know-how 
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ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu F. Świtała) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:

Przepraszam, ale tak właśnie jest. To mi umknęło, 
przepraszam. Tak właśnie jest – to dotyczy dochodów 
z danego roku.

(Senator Przemysław Termiński: Stąd było moje 
pytanie, czy…)

Tak, tak…
(Senator Przemysław Termiński: Bo w dotychcza-

sowej ustawie jest tak, że na podstawie…)
Nie, nie.
(Senator Przemysław Termiński: …danych z roku 

poprzedniego…)
Odchodzimy od tego schematu.
(Senator Przemysław Termiński: Czyli to zmie-

niacie państwo?)
Zmieniamy, przepraszam, zmieniamy to.
(Senator Przemysław Termiński: No, to zmienia 

postać rzeczy, Panie Ministrze. W takim razie cha-
peau bas. Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja chcę zadać pytanie. Czy ta 
ustawa zmienia zasadę płacenia podatku od sprzeda-
ży mieszkań, od zbywania mieszkań? Nie zmienia? 
To nie jest ta ustawa…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:

Nie, nie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze…)
Tylko przy dziedziczeniu są terminy liczone od 

momentu nabycia…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tylko?)
…przez spadkodawcę, a nie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tylko przy 

dziedziczeniu? Dobrze. A czy jest jakiś przepis przej-
ściowy co do obecnej sytuacji? Jak to wygląda, czy 
jest przepis przejściowy?)

Tutaj nie jestem pewien, czy są jakieś przepisy 
przejściowe… To musiałbym sprawdzić. Może tak. 
Jeżeli ktoś będzie w takiej sytuacji… Bo pan marsza-
łek mówi o tym, że dzisiaj się coś stanie, a w związku 
z tym od 1 stycznia będą inne reguły…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
No, musiałbym to sprawdzić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.

zrobić to w sposób elastyczny, będziemy rozmawiać 
z biznesem i stworzymy takie wytyczne, żeby to było 
możliwe do stosowania, ale trzeba powiedzieć, że nie 
będzie łatwo coś takiego zastosować.

Wracając do pana wcześniejszego pytania doty-
czącego tej pewnej optymalizacji związanej ze spół-
kami, które korzystają z uprzywilejowanej stawki, 
Panie Senatorze, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, 
że… Nie jest tak łatwo, prowadząc biznes, zrobić 
sobie kilka spółek, przy czym jedna z nich wchodzi 
w buty drugiej. Prawda? Jeżeli my chcemy osiągać 
obroty, to robimy to przy pomocy jakiejś bazy klien-
tów. Prawda? Jeżeli mamy kilka spółek i każda z nich 
działa w innej branży, ma inną bazę klientów, to każ-
da z nich może korzystać właśnie z tej 9-procentowej 
stawki, bo to są niepowiązane ze sobą biznesy. Jeżeli 
połączymy je w ten sposób, że jedna spółka zastępuje 
drugą np. w długoterminowym kontrakcie wobec tego 
samego kontrahenta, czyli mamy pewne powiązanie 
przedmiotowe, to już nie będzie tak prosto – wtedy 
wchodzi w grę dyskusja na temat klauzuli obejścia 
prawa podatkowego. Jeżeli pan senator pozwoli, to ja 
zaproponuję szersze wyjaśnienie na piśmie. To będzie 
może trochę bardziej… Bo to są kwestie, powiedz-
my… Nie chciałbym zajmować dużo czasu. Widzę, 
że jest chęć do dyskusji na ten temat. Ja chętnie o tym 
podyskutuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Termiński. Proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Są takie sytuacje, że spółka, duża spółka, zakłada 

2 jednostki handlowe i co rok bierze udział w prze-
targach – raz wygrywa jedna spółka, raz wygrywa 
druga. I odbywa się to w majestacie prawa. Baza kon-
trahentów jest przecież bazą otwartą – każdy może 
tych kontrahentów ofertować. Będzie ciężko, zwłasz-
cza jeśli po drugiej stronie będziecie państwo mieli 
sztab doradców prawnych, żeby to uchwycić… Ja to 
po prostu widzę jako pewną furtkę. W mojej ocenie 
ta ustawa powinna zakładać, że niższy próg podatko-
wy, dzisiaj 15%, a za chwilę 9%, powinien dotyczyć 
dochodów w danym roku podatkowym, a nie na pod-
stawie dochodów z roku poprzedniego. Wówczas ta 
furtka momentalnie by się zamknęła.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Mogę jeszcze?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze, tak.
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koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

(wicemarszałek B. Borusewicz) dostaje się zwrot tego podatku? Jak to jest rozwiązane 
w ustawie? Proszę mi powiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:

Przepraszam, ale na to pytanie wolałbym odpo-
wiedzieć na piśmie, bo z głowy nie potrafię, nie pa-
miętam.

(Senator Przemysław Termiński: Tak, to poprosił-
bym o odpowiedź na piśmie, bo to jest bardzo ważne. 
Dziękuję.)

Z przyjemnością.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze. (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Termińskiego.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o elektro-
nicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz part-
nerstwie publiczno-prywatnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 975, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 975 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Dyrektorze! 

Pani Minister!
Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poświę-
cone rozpatrzeniu ustawy o elektronicznym faktu-
rowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Ustawa dotyczy wdroże-
nia do polskiego porządku prawnego przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie do 
pana. Ja widzę tutaj, może jestem nadmiernie po-
dejrzliwy… Czy przy tych 2 ustawach rząd zasto-
sował taktykę, że proceduje 2 ustawy – jedną, która 
zbiera pieniądze do budżetu, 1 miliard 300 milio-
nów, i drugą, która zmniejsza obciążenia podatkowe 
– i one są w zasadzie procedowane razem, i w Sejmie, 
i w Senacie? Czy tu był jakiś zamysł przykrycia jednej 
ustawy drugą ustawą, czy to zupełnie przypadkowa 
sytuacja?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Panie Marszałku, nie, nieprzypadkowa, tutaj 

wchodzą w grę troszeczkę szersze aspekty, wdrażamy 
dyrektywy, są inne tryby… Chcieliśmy też mieć taką 
ustawę, którą, jak sądziliśmy, wszyscy potraktujemy 
jako coś pozytywnego, tak, że robimy coś naprawdę 
dobrego dla biznesu. To jest właśnie ta ustawa. W niej 
wprowadzamy tę obniżoną stawkę, w niej wprowa-
dzamy te wszystkie ułatwienia. My też jednak je-
steśmy ludźmi, mamy taką potrzebę, żeby dać coś 
dobrego dla podatników, i to jest właśnie coś takiego, 
co chcieliśmy zrobić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo za szczerą odpowiedź.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Dziękuję.)
Pan senator Termiński. Proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Przepraszam, Panie Ministrze, ale to znowu nie-

jako ad vocem tego, co pan powiedział. Jeśli państwo 
odchodzicie od tego schematu – ustawę dostaliśmy 
dopiero wczoraj, ja przyznam się szczerze, że nie 
zdołałem jej przeanalizować, a była ona w komisji 
finansów, której nie jestem członkiem – to proszę 
mi odpowiedzieć na następujące pytanie: w jaki 
sposób będzie naliczany ten podatek od początku 
roku? Bo przedsiębiorcy płacą zaliczki co miesiąc. No 
i w pierwszym miesiącu, strzelam, przedsiębiorca ma 
milion przychodu, w drugim ma milion, i teraz on nie 
wie, czy w ciągu roku przekroczy 5 milionów, czyli 
1 milion 200 tysięcy euro… No, może przekroczy 
o 100 tysięcy euro i już wejdzie w całkiem inny próg 
podatkowy. I teraz, czy zaliczki będą płacone według 
skali 9%, a potem, jak się przekroczy, to dopłaca się 
wstecz to wszystko, czy też trzeba zadeklarować na 
początku roku, jaki przewiduje się przychód, i potem 
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność złożyć sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Kultury i Środków 
Przekazu w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta 
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obydwie komisje, po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniu 25 października bieżącego roku 
i po głosowaniu, stwierdziły, że żaden z poddanych 
pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości.

Zanim przejdę do omówienia przebiegu posiedze-
nia komisji, chciałbym tylko kilka słów powiedzieć 
o święcie 11 listopada. Jedno, dwa zdania.

11 listopada 1918 r. to dzień przełomowy w dzie-
jach nie tylko Polski, ale i całej Europy. W lasku 
Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm 
kończący I wojnę światową, a w tym samym dniu 
w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę 
Józefowi Piłsudskiemu. Ta data stała się więc datą 
symbolicznego wydarzenia – odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Myślę, że to narodowe świę-
to od 100 lat jest jednym z najważniejszych świąt 
państwowych Rzeczypospolitej. Nie będę już tutaj 
podkreślał wszystkiego – m.in. tego, jak ważne było 
to, że po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej 
walką, cierpieniem, wysiłkiem wielu pokoleń Polek 
i Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność.

I wracam do ustawy. Skoro ten dzień 11 listopada 
przypada w niedzielę, a mógłby przypadać w jakiś 
inny dzień tygodnia, który byłby dniem wolnym, 
świątecznym, dobry jest pomysł, żeby świętować 
trochę dłużej, żeby także 12 listopada był dniem 
świątecznym, dniem rodzinnym, dniem, w którym 
świętujemy. Następny raz możemy tak świętować 
dopiero za 100 lat. Chciałbym, żebyśmy wszyscy tego 
dożyli.

Proszę państwa, w czasie obrad komisji padło kil-
ka wniosków: wniosek o odrzucenie ustawy; wnio-
ski o wprowadzenie do ustawy poprawek; wniosek 
o skreślenie preambuły; wniosek o skreślenie art. 3, 
tzn. o to, żeby to było święto, w którym jest zakaz 
handlu, czyli żeby było tak, jak w niedziele, do któ-
rych już się przyzwyczailiśmy i które są niedzielami 
wolnymi od pracy w handlu, bo skoro to święto na-
rodowe, to niech to będzie także w pełni święto dla 
1 miliona pracowników handlu. Tak więc ten art. 3 
byłby skreślony, a ja przychylam się do wniosku, któ-
ry zgłosił senator Rulewski. W trakcie obrad komisji 
oczywiście poruszano pewne niedogodności zwią-
zane z tą ustawą. Wskazywano np. na vacatio legis, 
na to, że natychmiast po uchwaleniu, po podpisaniu 

Europejskiej, co pozwoli na realizację w ramach 
prawa krajowego celów wyznaczonych przez pra-
wodawcę unijnego, tj. ograniczenia barier dla han-
dlu transgranicznego wynikających ze współistnie-
nia wielu wymogów prawnych i norm technicznych 
dotyczących fakturowania elektronicznego oraz 
braku ich interoperacyjności.

Komisja przyjęła, za zgodą pana dyrektora, 4 po-
prawki legislacyjne. Odbyło się głosowanie, wszyscy 
byli za – podobnie jak w Sejmie. W związku z tym 
wnoszę o przyjęcie przez Wysoki Senat tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Czy pani minister Jadwiga Emilewicz pragnie za-
brać głos w sprawie przedstawionej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu? Nie.

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Zgłoszeń nie 
widzę.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego dziewiątego porządku obrad: usta-
wa o ustanowieniu Święta Narodowego z oka-
zji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 978, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 978 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, pana senatora Czesława Ryszkę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) i innych środków lokomocji bądź usług instytucji, 
które w dzień powszedni powinny funkcjonować. Jak 
i co ma świętować przeciętny obywatel zaskoczony 
taką łaską, jaka na niego spada w postaci dodatko-
wego dnia świątecznego? Takie nasuwa się pytanie.

Opinia Biura Legislacyjnego jest druzgocąca dla 
tej ustawy. Mówi ona o tym, że Biuro Legislacyjne ma 
dużo wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją. 
Proszę zwrócić uwagę, że Sejm uchwalił tę ustawę 
24 października bieżącego roku. Narusza ona wobec 
tego zasadę lojalności wobec obywateli. Taka ustawa 
nie może być pułapką. Nikt nie mógł przewidzieć, że 
12 listopada będzie święto. To nie może być pułapka 
dla obywateli. Zasada lojalności, jak mówi konstytu-
cja, to również zakaz zaskakiwania obywateli przez 
prawodawców.

A co będzie, jeżeli prezydent Rzeczypospolitej, 
który musi tę ustawę podpisać, będzie chciał wy-
korzystać przysługujący mu czas 21 dni na analizę 
ustawy? Jej ogłoszenie wypadnie już po 12 listopada. 
I co wtedy? Prezydent jest również pod przymusem. 
W dodatku wnioskodawcy mętnie i nieprzekonująco 
argumentują swój projekt, nie uwzględniając dojmują-
cych skutków w skali państwowej i społecznej, które 
– jak już tutaj podkreśliłam – dotyczą funkcjonowania 
środków komunikacji, służby zdrowia, urzędów itd.

To jest próba uszczęśliwienia społeczeństwa na 
siłę. To ma być bonus dla wyborców, którzy w dru-
giej turze wyborów samorządowych mają głosować 
na kandydatów PiS, ponieważ z łaski spadł na nich 
dodatkowy dzień wolny od pracy. Już nie pieniądze, 
nie obietnice poszczególnych ministrów… Tylko że 
tak czy siak konsekwencje tego będą ponosić Skarb 
Państwa i przedsiębiorcy, obywatele.

Wreszcie zwróćmy uwagę na wyniesienie 12 li-
stopada do rangi święta narodowego. Proszę zwrócić 
uwagę, że tak brzmi tytuł ustawy: ustawa o ustano-
wieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ta ustawa niejako kasuje dzień 11 listopada. 
Proszę państwa, 11 listopada już bardzo dawno został 
świętem, któremu nadano nazwę Narodowe Święto 
Niepodległości. Myślę, że pan marszałek Piłsudski 
powinien wymierzyć zza grobu kopniaka pomy-
słodawcom tego projektu – mówię o 12 listopada – 
z okrzykiem: nie przenoście wywalczonej wolności 
i święta ku jej czci na 12 listopada! I po to właśnie, 
aby 11 listopada był 11 listopada, zgłaszamy wniosek 
o odrzucenie tej pochopnej, nieprzemyślanej ustawy.

Swoją drogą dziwi fakt, że wśród pomysło-
dawców wniosku znaleźli się ludzie odpowie-
dzialni w pewnym sensie za państwo polskie. Pod 
tym projektem podpisali się wicemarszałek Sejmu 
Ryszard Terlecki, minister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski, Krzysztof Czabański, prezes Rady 
Mediów Narodowych, i członkini tejże rady, pani 

przez prezydenta ustawa weszłaby w życie. Jest to 
oczywiście trochę niezręczne. Wskazywano, że nie 
było konsultacji społecznych. Wszyscy stale powta-
rzają to, że mamy demokratyczne państwo prawa, 
więc wszystkie ustawy powinny być recenzowane 
przez społeczeństwo itd., a zatem bezpieczeństwo 
prawne w przypadku tej ustawy nie zostało zacho-
wane. Ja w tej chwili referuję to, o czym mówiliśmy 
w czasie posiedzenia komisji. Mówiono, że jest mnó-
stwo interesów przedsiębiorców, które są w toku. Dla 
nich będzie dużą trudnością wywiązanie się ze zobo-
wiązań. Nawet Polskie Koleje Państwowe, szpitale, 
ambulatoria itd., czyli to, co jest związane z opieką 
zdrowotną… No, będzie to dla nich pewna trudność. 
Ale tak jak mówię, to jest największe święto w na-
szej historii i dlatego jakieś poświęcenie jest od nas 
wymagane. Być może, co zostało wspomniane w cza-
sie obrad komisji, będzie jakaś odpowiedzialność 
odszkodowawcza państwa, mogą być jakieś pozwy 
zbiorowe na okoliczność wejścia w życie tej ustawy. 
Oczywiście wszystko to może być, ale jest sprawą 
niezwykle ważną, żebyśmy jednak to święto odpo-
wiednio uczcili.

Myślę, że z mojej strony to tyle. Na pewno będzie 
dużo pytań, więc wtedy będę mógł na nie odpowia-
dać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji rodzi-

ny…
(Senator Czesław Ryszka: Czy jeszcze…)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, panią senator 
Barbarę Borys-Damięcką, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Barbara Borys-Damięcka:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sejm Rzeczypospolitej przyjął tę ustawę nieodpo-

wiedzialnie, bez uwzględnienia szkody ekonomicznej 
dla budżetu państwa i dla społeczeństwa. Ustawa 
sortuje obywateli na tych, którzy mają świętować 
12 listopada, i tych, którzy będą pracować. Ustawa 
wywoła chaos i niezadowolenie wśród osób, które 
tego dnia zostaną bez opieki przedszkolnej dla swoich 
dzieci. Ludzie nie będą mogli posłać dzieci do szkół. 
Zamknięte będą urzędy, banki, poczty, co zaskoczy 
wielu obywateli, także tych, którzy korzystają z kolei 
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(senator sprawozdawca B. Borys-Damięcka) preambuła wykazuje duże braki logiczne, bo przecież 
ona nie mówi o tym, żeby czcić odzyskanie niepodle-
głości, tylko dzień dwunasty, dzień obchodów, czyli 
ten za parę dni. Jest to oczywisty błąd. Ale jeszcze 
większym błędem jest… Po co ta preambuła? Przecież 
sam tytuł wskazuje, że to jest ten dzień, to jest to 
święto, nie trzeba rozpisywać, chyba że ktoś tego 
nie rozumie. No, o mnie tak się mówi, że mnie nie 
rozumieją.

Następnie w art. 1 wprowadza się nowe pojęcie 
świąt ważnych czy największych dla Polski – mówi 
się o uroczystym święcie narodowym. To nielogiczne, 
dlatego że każde święto, zwłaszcza państwowe czy 
narodowe, jest świętem uroczystym i nie trzeba do-
pisywać, że to będzie uroczyste, czyli nie będzie uro-
czystości w uroczystości. Na to my jako senatorowie 
Platformy Obywatelskiej ze względów językowych 
nie możemy się zgodzić.

Wreszcie przechodzę do sprawy, która rozgrza-
ła Polskę z racji tego, że czołówka kolegów posłów 
z PiS nieracjonalnie, można powiedzieć, „heroicznie” 
wprowadziła tę ustawę w ostatnim dniu.

O tych sprawach mówiła pani senator Damięcka, 
o tych sprawach mówili bądź wyrażali wątpliwości 
również posłowie z PiS. To święto ma być radosne, 
ma być wolne od napięć gospodarczych, rodzinnych, 
innych. Tymczasem dla wielu grup zapisanych w tej 
ustawie będzie to święto głębokiej troski, żeby nie 
powiedzieć: liczenia strat. Różnie te straty są po-
dawane. Firmy związane z sektorem mówią o paru 
miliardach, nie licząc tych strat, które ci ludzie będą 
musieli ponieść z tytułu zmiany organizacji funkcjo-
nowania swoich firm, bo te straty są niewymierne. 
Mówi się też o naruszeniu umów międzynarodowych, 
które tego dnia miałyby być respektowane. W płasz-
czyźnie wewnętrznej chodzi np. o troski tych ludzi, 
którzy będą wtedy pracować w handlu czy w służbie 
zdrowia i nie będą mieli gdzie odprowadzać swoich 
dzieci, do przedszkoli, do szkół, bo szkoły będą mia-
ły dzień wolny. Zatem chcę dowieść, że ta troska… 
Ten dzień nie będzie dniem radosnym dla setek czy 
tysięcy ludzi, jeśli nawet to nie przekroczy, nie osią-
gnie liczby 1 miliona lub 2 milionów ludzi, środowisk 
rodzinnych.

Można powiedzieć, że 30 lat, 27 lat istnienia Polski 
niepodległej, Polski parlamentarnej, tak bym powie-
dział, nie nauczyło niektórych tego, że ustawy nie 
mogą być wrzutką, choćby chodziło o tak szlachet-
ne intencje, o których tu mówił pan senator Ryszka. 
Dziś już nasze państwo, państwo bogate, o złożonej 
gospodarce, o złożonym życiu społecznym, nie może 
być tak zaskakiwane. Nawet fakt, że trzeba wygrać 
jednego burmistrza czy radnego nie usprawiedliwia 
wydawania w trybie ekstraordynaryjnym takich de-
kretów. To jest po prostu zbyt daleko posunięta nie-
odpowiedzialność.

Elżbieta Kruk, która zresztą tę ustawę wnosiła przed 
oblicze Sejmu.

Warto podkreślić, że nikt z członków Komisji 
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu nie chciał 
być sprawozdawcą w przypadku tej ustawy. 
W końcu obowiązek ten musiał wziąć na siebie 
ktoś z Prawa i Sprawiedliwości i padło na senatora 
Ryszkę. Ta sytuacja na posiedzeniu komisji mówi 
sama za siebie. Ustawa jest szkodliwa, mętna, bul-
wersująca i powinna zostać odrzucona. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
A teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Znany jestem jako senator z wystąpień kontro-

wersyjnych, o których nawet marszałek Karczewski 
mówi, że ich nie rozumie. (Wesołość na sali) Zatem 
uprzedzam, że i początek tego mojego wystąpienia 
może być niezrozumiały dla niektórych.

Otóż, proszę państwa, procedujemy i pracujemy 
nad ustawą z okazji setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości. I to nie podlega dyskusji, nie podlega 
jej również nastrój, który się udziela w tej debacie. 
Ale pragnę zwrócić uwagę, przypomnieć pokoleniu 
„Solidarności”, że dokładnie 27 lat temu w Moskwie 
parafowano układ o wycofaniu wojsk radzieckich 
z terytorium Polski, układ o wycofaniu Armii 
Radzieckiej po jej 50 latach pobytu…

I gdy my dzisiaj słusznie wspominamy ważne, 
piękne dni, ale i dramatyczne, odzyskania niepodle-
głości, to musimy również pamiętać, że po 27 latach 
ta niepodległość, mocą hitlerowskiej okupacji, pono-
wionej potem przez sowiecką armię, na 51 lat została 
utracona. I właśnie my tu – wielu rozpoznaję – poko-
lenie „Solidarności”, pokolenie ludzi, które popierało 
„Solidarność”, również właśnie 26 października, do-
prowadziło do tego, że ta niepodległość po raz kolejny 
została odzyskana.

Dlatego z troską pochyliłem się nad brzmieniem 
tej ustawy. Wraz z panem senatorem Augustynem 
uznaliśmy, że ten dzień nie może być opisany usta-
wowo na kolanie, a wydaje nam się, że tak jest. Już 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) (Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Do senatora 
Ryszki.)

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Panie Senatorze, ja chętnie zapytałabym projek-

todawców ustawy, co tak naprawdę im przyświecało, 
że postanowili sprezentować Polakom dodatkowy 
dzień wolny od pracy w ramach tak ekspresowej 
legislacji. Dodam, że tylko niektórym Polakom, bo, 
jak wiadomo, nie wszyscy będą świętować. Czy nie 
uważa pan, że to znowu jest dzielenie Polaków na 
tych dobrych i na tych złych? Ci dobrzy, nie bacząc 
na konsekwencje gospodarcze i społeczne, z pewno-
ścią zagłosują na tak, a ci źli będą przeciw. Czy tak 
ma wyglądać to nawoływanie prezesa Kaczyńskiego 
do jedności narodowej i do zgody? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Co mam odpowiedzieć przed-
siębiorcom, którzy dzwonili do mnie z pytaniem, 
kto zapłaci im za straty spowodowane przestojem 
w produkcji? Myślę, że przedsiębiorcy to za duże 
słowo. To są drobni wytwórcy, którzy ledwo wiążą 
koniec z końcem i którzy tylko dlatego egzystują na 
tym rynku, że pozyskują odbiorców dzięki solidności 
i punktualności dostaw. Jeden z nich zadał mi takie 
pytanie: czy Pan Bóg odebrał wam rozum, że stano-
wicie prawo, które nikomu nie służy? Ja ponawiam to 
pytanie wyborcy: czy Pan Bóg odebrał wam rozum? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zaczynam od końca. Musi pani Pana Boga zapy-

tać, czy odebrał nam rozum, bo my jednak czujemy 
się w pełni władz umysłowych.

To święto nie dzieli Polaków. Wiele milionów 
Polaków będzie świętować. Prezydent…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Skąd pan to 
wie?)

No jak to skąd wiem? Młodzież i dzieci będą się 
radować, nie idąc do szkół.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jak radować?)
Zapamiętają na całe życie, że z okazji święta nie-

podległości były 2 dni wolnego. Normalnie ten dzień 
wypadłby w jakimś dniu tygodnia, np. we wtorek, 
w środę, w czwartek, i nie byłoby żadnego problemu. 
Dlatego wnioskodawcy – ja nie jestem wnioskodawcą, 
ja tylko próbuję tłumaczyć wnioskodawców – chcieli, 

Ale ja uważam, że w tym polskim uniesieniu – 
bo tak też należy traktować tę ustawę – potrafimy 
znaleźć język zgody. I jeżeli – bo mam, niestety, 
takie przykre prognozy – ta ustawa nie zostanie od-
rzucona, to jest jeszcze miejsce na wprowadzenie 
poprawek w tym czasie, który jest nam jeszcze dany. 
I dlatego zgłaszam te poprawki – jako asekurację, 
jako alternatywę dla śmieszności i nieodpowiedzial-
ności.

Główna poprawka – oprócz tych gramatycznych, 
logicznych – sprowadza się do tego, żeby to święto, 
tak jak wszystkie święta w Polsce i chyba na świecie, 
było dla wszystkich. Czyli nie mogę się tu zgodzić 
na wyłączenie pracy handlu, tym bardziej że jeszcze 
niedawno ta sprawa nie była kontrowersyjna. Praca 
w święta nigdy nie była w Polsce kontrowersyjna. 
Kontrowersyjna jest jedynie kwestia pracy w nie-
dzielę, dodam, że również w soboty. Tutaj osiągnięto 
kompromis. Ale przecież nikt nigdy nie podważał 
zasady wolnego dnia pracy w dzień świąteczny, w ja-
kiekolwiek święto, czy to religijne, czy państwowe. 
Zatem nie godzę się na to, aby wyłączenie w art. 3 
dotyczyło olbrzymiej rzeszy pracowników handlu. 
Nie wiem, jak oni by mieli uroczyście wysłuchiwać 
np. przemówienia prezydenta czy też bohaterów, kom-
batantów, chociaż oni już prawdopodobnie nie żyją, 
bo minęło 100 lat. Dyskusyjne jest też ograniczenie 
czy też tworzenie lex specialis dla pracy w to święto 
w przypadku pracowników służby zdrowia, opieki 
zdrowotnej. Summa summarum, żeby nie przedłużać, 
bo są to sprawy dla państwa oczywiste, choć w Sejmie 
to nie było oczywiste, uważam, że należy skreślić 
wyłączenia, czyli art. 3 i art. 4.

Padło takie stwierdzenie organizacyjne – moim 
zdaniem tak nie powinno się mówić – że ewentualne 
poprawki przeszkodzą we wdrożeniu tej ustawy. No, 
ja bardzo przepraszam, ale jeśli chcemy uroczyście 
czcić bohaterów, to nie ma żadnych przeszkód, żeby 
Sejm w celu przyjęcia tych poprawek spotkał się 
jeszcze raz na rozmowie o Niepodległej, rozmowie 
o naszej ojczyźnie. Dlatego przedstawiam Wysokiej 
Izbie te poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę. Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.
Do którego sprawozdawcy ma pani pytanie, więk-

szości czy mniejszości?
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(senator C. Ryszka) Senator Czesław Ryszka:

Uważam, że to są bardzo istotne sprawy, i zga-
dzam się z panem. Ale ta wola świętowania, wyra-
żona przez posłów, jest równie ważna, i wiem, że 
miliony ludzi już się cieszą, że będą miały wolny 
dzień.

Ale ja zapomniałem na koniec mojego sprawoz-
dania… Bo w tej chwili trwa już przepytywanie… 
Chciałbym zgłosić również własne poprawki, które 
są podobne do…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A może pan 
w dyskusji zgłosi?)

…poprawek senatora Rulewskiego…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, tak, 

oczywiście…)
Ja nie będę zabierał głosu w dyskusji…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może pan 

zgłosić, proszę bardzo.)
…tak że te poprawki już teraz zgłaszam.
(Senator Waldemar Sługocki: Ja jeszcze dopy-

tam…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Sługocki chce dopytać.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze, ale mimo wszystko proszę 

zwrócić uwagę… Czy grupa posłów – oczywiście 
większość posłów – może decydować i stawiać 
Polaków przed faktem dokonanym? Czy ustawo-
dawca jednak nie powinien zapytać Polaków? To 
jest dość istotna kwestia z punktu widzenia funk-
cjonowania każdego z nas. A jeżeli ustawodawca 
chciał ustanowić 12 listopada br. dniem wolnym, 
to czy nie powinien zrobić tego w styczniu, lutym, 
ewentualnie w marcu bieżącego roku? Skąd ta ini-
cjatywa dzisiaj? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Senator Czesław Ryszka:

O ile się orientuję, ten projekt ustawy przeleżał 
parę miesięcy. Dla mnie też jest niezrozumiałe, dla-
czego nie został złożony 3 miesiące wcześniej. No, ale 
stoimy przed takim faktem i nic na to nie poradzimy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
I jeszcze jedno pytanie. Pan senator Sługocki.

żeby ten poniedziałek, dzień powszedni jakby uzu-
pełnił dzień świąteczny.

Marszałek Piłsudski, wiedząc, że 11 listopada to 
jest wielkie święto, ustanowił ten dzień dekretem 
z dnia 10 lutego 1919 r. dniem świętowania odzy-
skania niepodległości. W tamtej sytuacji doszli do 
wniosku, że to ma być taki dodatkowy dzień świę-
towania.

Ja się zgadzam z tym, że jest za późno, że robimy 
różne trudności przedsiębiorcom, że ktoś będzie 
musiał ponieść szkody. No taka jest prawda. Ale 
wartość tego świętowania przewyższa straty, które 
zresztą nie będą aż tak wielkie. Ja sobie wyobra-
żam, że jak ktoś ma jakieś umowy międzynarodowe, 
które musi wykonać 12 listopada, to je po prostu 
wykona, a jego pracownik dostanie 100% więcej 
lub według indywidualnej umowy dostanie jakieś 
większe pieniądze.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie może.)
(Senator Piotr Zientarski: A kto to zwróci przed-

siębiorcom?)
Tak samo lekarze, którzy mają zaplanowane ope-

racje na 12 listopada… Lekarze są w różnym stosun-
ku pracy, są na kontraktach, są rozliczani godzinowo 
itd. Dyrektor szpitala to wszystko będzie musiał roz-
strzygnąć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Sługocki. Proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, kwestie dotyczące np. 

relacji stosunku pracy, urlopów, ekwiwalentów z tytu-
łu niewykorzystania urlopu, okresów rozliczeniowych, 
umów cywilnych, realizacji zobowiązań publiczno-
-prawnych, dostępu do służby zdrowia, transportu, 
urzędów, sądów… Jak pan to sobie wyobraża? Być może 
na dzień 12 listopada bieżącego roku gros obywateli 
państwa polskiego zaplanowało wiele bardzo istotnych, 
ważnych, być może życiowych dla nich spraw. Państwo, 
wprowadzając tę ustawę, zmieniacie ten porządek.

(Senator Piotr Zientarski: Nagle.)
Czy nie uważa pan, że to jest – użyję bardzo ła-

godnego słowa – nieroztropne? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Senatu? Czy byli zaproszeni na to posiedzenie? Bo 
przecież śledzą chyba sprawę w mediach i wiedzą, 
jakie ta ustawa wywołuje w tej chwili zaniepokojenie. 
Może… Nie wiem, czy w mediach publicznych była 
o tym informacja. Przecież chodzi o odpowiedzial-
ność wnioskodawców za zgłoszenie takiego projektu 
w tak nagłym trybie. Nie wiem, czy byli obecni na 
posiedzeniu komisji. Czy mógłby pan odpowiedzieć? 
Czy odpowiadali, argumentowali? Dlaczego ten 
wniosek jest wprowadzany w takim trybie? Przecież 
ta ustawa dotyczy prawie każdego obywatela, doty-
czy wielu podmiotów, o których państwo mówiliście, 
w związku z tym wprowadzanie takiej ustawy na 
20 dni przed tym dniem to rzeczywiście nieodpo-
wiedzialność.

I może jeszcze jedno pytanie: jakie są w takim 
razie propozycje na ten dzień? Jakie możliwości 
zaproponowali wnioskodawcy? No bo jeżeli mamy 
świętować, to chyba nie tylko o to chodzi, żeby iść 
na zakupy do sklepu. A więc czy są jakieś propozy-
cje? Jak to świętowanie ma wyglądać, skoro to jest 
dodatkowy dzień wolny od pracy? Bo samo ogło-
szenie święta, bez jakiegoś programu, to zbyt mało. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:

Odpowiadam: ani w czasie posiedzenia komisji, 
ani dzisiaj nie gościliśmy żadnego z przedstawicieli 
wnioskodawców, niemniej jednak dość szeroko to 
było w Sejmie komentowane. Posłowie występowali, 
odpowiadali itd. My w Senacie nie mamy obowiązku 
gościć posłów wnioskodawców, tak że uważam, że 
ich nieobecność jest wytłumaczona. Gdyby regulamin 
ich do tego zobowiązywał, na pewno ktoś by tu był.

Jeśli chodzi o to świętowanie w poniedziałek, to 
przypuszczam, że 11 listopada do Warszawy przybę-
dzie około miliona osób, które zjadą się na wspólne 
świętowanie. Milion osób będzie wracać wieczorem, 
nocą, te osoby będą jechać autokarami do swoich do-
mów. No, nie wiem, jak w poniedziałek wyglądałaby 
ich praca w zakładach. Myślę, że w poniedziałek to 
będzie już takie świętowanie w formie odpoczynku, 
bez tych różnych koncertów itd., bo to wszystko bę-
dzie w sobotę i w niedzielę. Mówię teraz, jak sobie 
to wyobrażam. Ten dzień, 12 listopada, to właśnie 
święto narodowe, daje jak gdyby możliwość przeży-
cia tego wielkiego święta jeszcze raz, tak rodzinnie, 
w formie odpoczynku. A jak to sobie zorganizuje-
my, zaplanujemy, to już… No, na to pozwala właśnie 
ustanowienie tego narodowego, państwowego święta.

Senator Waldemar Sługocki:

Ale, Panie Senatorze, no… Przeleżał? Nie rozu-
miem. Przecież marszałkiem Sejmu jest pan marsza-
łek Kuchciński, przedstawiciel partii rządzącej, de 
facto wnioskodawcy, inicjatora tego przepisu prawa. 
Więc to pytanie do pana marszałka: skoro nie za-
uważył, że ktoś złożył taki projekt ustawy, to czy 
odpowiedzialne jest jego procedowanie dzisiaj? Być 
może pan marszałek Kuchciński powinien stanąć 
przed lustrem i zadać sobie pytanie, czy nie stawia 
ogromnej rzeszy Polaków w niezwykle trudnej sy-
tuacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panie Senatorze.
Pan zadał pytanie mnie, tak? Bo zwrócił się pan 

do marszałka.
(Senator Waldemar Sługocki: Kuchcińskiego.)
Aha, pana marszałka Kuchcińskiego…
(Wesołość na sali)
No, przechodzimy do dalszych pytań…
(Senator Czesław Ryszka: Ja tylko może odpo-

wiem panu senatorowi…)
A jeżeli to pytanie do mnie, to w trudnej sytuacji…
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Ja tak osobiście tylko odpowiem, że zgodziłem 

się przez jakiś czas, powiedzmy, czerwienić się za 
innych, dlatego…

(Senator Piotr Zientarski: Rozumiemy.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie będziemy mę-

czyć.)
Nie proszę, żeby mnie oszczędzać, tylko zrozu-

mieć, w jakiej jesteśmy sytuacji…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Rozumiemy, Panie Senatorze.
Zwracam się do senatorów opozycji, żeby brali to 

pod uwagę, ale oczywiście zadawali pytania, nadal 
zadawali pytania.

(Senator Czesław Ryszka: I nie rozdzielali włosa 
na czworo.)

Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo ważna, setna rocznica 

odzyskania niepodległości, bardzo ważna ustawa. 
Moje pytanie jest takie: czy przedstawiciele wniosko-
dawców są obecni dzisiaj na sali posiedzeń naszego 
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przekonaniu każdy dzień wolny dla Polaków to jest 
raczej jakieś dobro, tak że te wszystkie perturbacje, 
o których pan senator tutaj wspominał, dotkną jakąś 
grupę osób, ale myślę, że dla większości to jednak to 
dobro, jakim jest możliwość spędzenia czasu w domu, 
jest ważniejsze niż pójście do pracy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, ja chciałabym zapy-

tać, czy pan sobie zdaje sprawę, że ten projekt jest 
przedstawiony w kraju, gdzie Wigilia, najbardziej 
kultywowane i tradycyjne polskie święto, jest dniem, 
w którym kobiety polskie muszą przygotować tę wi-
gilię, a mężczyźni idą do pracy. Czy pan sobie z tego 
zdaję sprawę? A pan chce wprowadzić nam nowe 
święto, które będzie odpoczynkiem po – jak się do-
myślam – Marszu Niepodległości. Marszu, który ma 
się odbyć tutaj. I te osoby muszą wrócić do swoich 
domów wieczorem i następnego dnia odpocząć. Mnie 
to naprawdę zdumiewa. I chciałabym, żeby się pan od-
niósł do tego, dlaczego nie ma inicjatywy np. wolnego 
w Wigilię, tylko jest inicjatywa dodatkowego święta.

I następna sprawa, następne moje pytanie…
(Senator Marek Pęk: Raz na 100 lat.)
(Rozmowy na sali)
Następne moje pytanie, Panie Senatorze, dotyczy 

kosztów. Padają w tej chwili w mediach kwoty rzędu 
7 miliardów. Pan powiedział w swoim wystąpieniu, 
że nie ma problemu, bo można to przenieść na następ-
ny dzień. Panie Senatorze, gdyby pracę można było 
przenosić na następny dzień, to byśmy pracowali np. 
raz w tygodniu i byśmy sobie wszystko przenosili 
na piątek. Tak się nie da. Jeżeli się nie pracuje, to to 
kosztuje. Kosztuje, bo nie ma produkcji. Podobno te 
koszty wynoszą 7 miliardów.

I mam pytanie, czy państwo obliczyli koszty 
tej ustawy i wprowadzenia tego dodatkowego dnia 
wolnego od pracy. Jakie państwu wyszły koszty? Bo 
zwykle mamy zwyczaj oceniać skutki finansowe, 
przedstawiając ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
À propos Wigilii to zgadzam się z panią, chociaż 

akurat pracodawcy w ten dzień wigilijny skracają 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Pan senator Filip Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Czy ja jestem za-

pisana?)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jesteś na-

stępna, Basiu.)
Panie Senatorze Sprawozdawco, tutaj była mowa 

o terminie, o tempie pracy nad tą ustawą, była mowa 
o braku przedstawicieli wnioskodawców, ale ja nie 
o tym zamierzam mówić. Otóż 2 sprawy chciałbym 
poruszyć. Pierwsza sprawa jest taka, że moi przed-
mówcy na różne sposoby wskazywali, że tak szybkie 
uchwalenie tego dnia wolnego od pracy spowoduje 
całą masę perturbacji i kłopotów. I ja mam takie py-
tanie, czy pan się nie obawia, że ci wszyscy ludzie, 
których te kłopoty dotkną, będą w konsekwencji 
pamiętali 12 listopada 2018 r. jako… No, będzie on 
im się kojarzył z tymi kłopotami, które ich spotkają 
w codziennym funkcjonowaniu, a nie ze świętowa-
niem 11 listopada.

I druga sprawa. Może to jest moje gapiostwo, moja 
nieuwaga, moje niezorientowanie. Pan powiedział, że 
do Warszawy przyjedzie milion osób. Otóż ja może 
źle patrzyłem, nie zaglądałem do skrytki senackiej, 
przyznaję, ale nie spotkałem się w przestrzeni pu-
blicznej, także w mediach narodowych, z jakąś infor-
macją, że będą się odbywały masowe imprezy, na któ-
re do Warszawy przyjedzie milion osób. Myślałem, 
że skoro państwo przywiązujecie taką wagę do tego, 
żeby to był dodatkowy dzień wolny od pracy, bo jest 
stulecie, to zewsząd dotrą do mnie informacje o ma-
sowych imprezach, a pierwszy raz o takiej masowej 
imprezie dowiaduję się od pana. Pan powiedział, że 
do Warszawy przyjedzie milion osób. Czy pan by 
mógł mi to wyjaśnić? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Te imprezy oczywiście nie tylko w Warszawie 

będą, one będą w każdym mieście, w każdej gmi-
nie. Te imprezy są zaplanowane, już są na afiszach. 
Mówiąc o Warszawie, być może trochę przesadzi-
łem, bo faktycznie nie ma żadnego zaproszenia dla 
Polaków, żeby przyjechali do Warszawy. Tak tylko 
sobie wyobraziłem, że w tym dniu bardzo wiele osób 
chciałoby świętować właśnie w Warszawie. W moim 
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(senator C. Ryszka) występuje w imieniu posłów inicjatorów, ale i rządu, 
który tu jest, niezależnie od regulaminu, niezbędny, 
bo wszystkie pytania dotyczą określenia skutków, nie 
tyle potrzeb, ile skutków.

Mimo to chciałbym zadać pytanie o to, czy nie 
można było tego święta przenieść na wigilię, czyli 
na wolną sobotę? Czy celem tego nie jest jednak 
– i tu polemizuję z panem – chęć czczenia za po-
mocą, powiedzmy, swoistych łapówek? Bo gdy pan 
mówi, że dzieci nie pójdą do szkoły, to ja nie wiem, 
czy to jest… Może jest radość wśród tych dzieci, ja 
też bym się cieszył, ale to jest strata jednego dnia 
nauki, a Polska wymaga nauki. Gdy zrobimy z po-
niedziałku święto, to będzie oznaczać, że stawka, 
dzień wolny, będzie podwójna. A przecież w sobotę 
wprowadzano, a byłem, brałem w tym udział, po 
to, żeby m.in. Polsce służyły, jeśli chodzi o życie 
w rodzinie, ale też świętowanie… Jakby pan odpo-
wiedział: dlaczego zabrakło tej wyobraźni posłom, 
senatorom? A może i pan by powiedział, że należy 
tak zrobić?

Senator Czesław Ryszka:
Zgadzam się z panem senatorem, z tym wszyst-

kim, co pan tutaj powiedział. Jednak wydaje mi się, że 
ten dzień wolny, ten wolny poniedziałek w szkole, dla 
każdego ucznia jest związany z dniem poprzednim, 
z tym 11 listopada, tak że w pamięci zapadnie jako 
świętowanie niepodległości Polski, a nie tylko dzień 
wolny od nauki. Gdyby to była Wigilia, to jednak 
bardziej by to się łączyło już ze świętami Bożego 
Narodzenia, a nie ze Świętem Niepodległości, tak 
że nie zgadzam się z tym, żeby mówić, że jest to ja-
kieś przekupstwo wyborcze czy… Co tutaj też padło. 
Jednak absolutnie, skoro jest to drugi dzień, następny 
dzień po Święcie Niepodległości, honorujący Święto 
Niepodległości, no to obydwa dni jakby tworzą jedno 
święto.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już? Tak, Panie Senatorze?
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie dosyć konkretne pytanie: co to zna-

czy „grupa posłów”? Bo wziąłem druki senackie, 
które mamy… Gdzie ja mogę w ogóle się zapoznać 
z tym, jaka to grupa posłów? Z konkretnymi nazwi-
skami? Kto był inicjatorem tej ustawy?

godziny pracy, żeby nasze mamy i żony miały czas 
przygotować wigilię. Ale byłoby fajnie, gdyby Wigilia 
też była dniem wolnym. Ja się z tym zgadzam.

A jeśli chodzi…
(Senator Barbara Zdrojewska: Co jest ważniej-

sze?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, ale 

było pytanie i pan senator odpowiada.)
Tu nie chodzi o to, co jest ważniejsze, dlatego że 

my wprowadzamy jednorazowo ten 12 listopada, 
tylko w tym roku. Tak że to jest tutaj… Z Wigilią to 
byłby problem. Problem z tym, że tak powiem, żeby 
Wigilia zawsze była dniem wolnym. Byłbym nawet 
za tym. Tak jak mówię, czcimy tylko 11 listopada, 
a wydłużamy na dwunastego.

A jeśli chodzi o koszty, to w uzasadnieniu posel-
skim czytamy, że w celu skwantyfikowania mini-
malnego skutku zakłada się, że proponowane zmiany 
dotkną tylko sektory przemysłu i budownictwa, po-
nieważ, jak wynika z analizy, są to sektory najbardziej 
wrażliwe na zmianę liczby dni roboczych w miesiącu. 
Pozostałe sektory wykazują większość elastyczność 
w dostosowywaniu się do zmian liczby dni roboczych. 
I tutaj mamy to wyliczone. Są symulacje. Symulacje 
przeprowadzone przy takich założeniach wskazu-
ją, że jeden dzień wolny od pracy powoduje średnio 
spadek wielkości produkcji w miesiącu o ok. 2,5%. 
Miesięczny spadek produkcji przemysłu o ok. 2,5% 
oznacza spadek w skali roku o ok. 0,2%. I z tego 
punktu widzenia dodatkowy dzień wolny od pracy 
niewątpliwie może mieć negatywny wpływ na wzrost 
gospodarczy, należy jednak pamiętać, że w okresie 
kilku kwartałów możliwe jest nadrobienie tego, tej 
straty w procesie produkcyjnym. Czyli uczynienie 
12 listopada dniem wolnym nie wpłynie istotnie na 
obniżenie wzrostu gospodarczego w stosunku do, 
powiedzmy, innych lat, do lat poprzednich. Nie bę-
dzie miał po prostu wpływu na jakieś długofalowe, 
długookresowe procesy gospodarcze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Janek 

Rulewski.)
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mimo wszystko wyrażam wobec pana szacunek, 

bo pan występuje w poczwórnej roli: jako senator 
sprawozdawca, broni pan też tej ustawy, bo widziałem 
to w głosowaniu, broni pan też czy w jakiś sposób 
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(senator A. Stanisławek) Panie Senatorze, powiedział pan, że będą straty 
w budownictwie i w jeszcze jednej dziedzinie. A na 
jakiej podstawie pan twierdzi, że strat nie będzie 
przykładowo w hutnictwie? Czy wyobraża pan sobie 
możliwość wygaszenia pieców na ten jeden dzień? 
Na jakiej podstawie pan twierdzi, że strat nie będzie 
w górnictwie? To znaczy, że co? Że górnicy nie przyj-
dą do pracy, a węgiel sam się wydobędzie? Kiedy oni 
mają nadrobić wydobycie tego węgla? Chyba w jakiś 
inny wolny dzień – bo zakładam, że w pracujące to 
przecież i tak pracują. Panie Senatorze, ja bym chciał, 
żeby pan podszedł tak kompleksowo do problemu 
i odpowiedział nam na pytanie: jak państwo wyobra-
żacie sobie nadrobienie strat – ktoś tu powiedział 
o kwocie 7 miliardów – przez dziesiątki czy przez 
tysiące przedsiębiorców, którzy te straty poniosą? 
I czemu ta ustawa… Ja rozumiem, że chcemy świę-
tować dzień wolny, ja rozumiem, że…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, już grubo przekroczył pan… Minęła mi-
nuta.)

Dokończę tylko zdanie, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pytanie…)
Rzadko zabieram głos. Tylko dopytam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale to ma 

być pytanie, a nie głos w… Może pan się zapisać…)
No więc moje pytanie jest następujące: czemu 

nie można było wprowadzić normalnego zapisu, że 
w związku z tym, iż 11 listopada wypada pechowo 
w niedzielę, w jakimś najbliższym okresie pracodaw-
ca ma obowiązek, w uzgodnieniu z pracownikiem, 
przydzielić mu z tego tytułu dzień wolny od pracy? 
Wilk byłby syty i owca cała.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo.)

Czemu państwo tak o tym nie pomyśleliście?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję.
Co do pierwszego pytania… W czasie obrad ko-

misji nie było nikogo z posłów wnioskodawców, tak 
że trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy oni kon-
sultowali to z prezydentem, czy nie. Tak że to jedna 
sprawa.

Ja mówiłem o budownictwie i przemyśle, o tym, 
że tam będą straty. Tak że nie tylko w budownictwie 
będą. A przemysł, jak rozumiem, to jest i górnictwo, 
i hutnictwo… I tylko cytowałem uzasadnienie pro-
jektu poselskiego, w którym jest wyraźnie napisane, 
że w skali roku spowoduje to 0,2% strat i że to można 

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja mogę panu 
przeczytać.)

Nie, nie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale dobrze, dobrze.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja mogę pana 

zapoznać, bo ja…)
(Senator Andrzej Stanisławek: Tak.)
Ale to nie jest… Proszę o wyciszenie rozmów.
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy podczas 

prac komisji – może ma pan jakąś bardziej eksklu-
zywną wiedzę – wnioskodawcy, ta grupa posłów, 
wychodząc z inicjatywą tej ustawy, konsultowała jej 
treść z prezydentem Rzeczypospolitej. Bo tryb pracy 
nad tą ustawą i terminy, jakie wchodzą w rachubę, 
terminy konstytucyjne, wykluczają w zasadzie możli-
wość skorzystania przez prezydenta z pełnego czasu, 
jaki przysługuje mu na podpisanie tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Senatorze, te pytania powinny zostać skie-

rowane do pani poseł Kruk, która zlekceważyła Senat 
i nie widziała potrzeby, żeby tu przybyć. Zresztą nie 
pierwszy raz posłowie tak nas traktują. Więc siłą rze-
czy na panu skupia się to niezadowolenie.

Z całym szacunkiem, Panie Senatorze, ale mówiąc 
o tym, że 2,5% spadku produkcji w danym miesiącu 
dla przedsiębiorcy nie jest niczym istotnym, bo on so-
bie kiedyś to w mitycznym czasie odrobi… Powiem: 
opowiada pan banialuki. Większość firm w tym kra-
ju pracuje z kilkuprocentową rentownością. Handel 
pracuje z rentownością poniżej 1%. Spadek obrotów 
o 2,5% oznacza, że w listopadzie wszystkie te firmy, 
z automatu, zanotują stratę. Zanotują stratę, przez co 
pogorszy się ich rating kredytowy, co też spowoduje 
określone konsekwencje, chociażby we wzroście od-
setek dla tych firm. Tak że te konsekwencje są dużo 
większe niż tylko prosta strata produkcji w danym 
momencie.
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(senator C. Ryszka) (Senator Barbara Zdrojewska: Tak. I to jest…)
Pytanie już padło. Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, dziękuję.)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, niedziela i święta są dniami 

wolnymi według kodeksu pracy, art. 1519. A więc 
dlaczego, skoro ustawa przewiduje dzień 12 listo-
pada jako święto, niektóre grupy mają w to święto 
pracować? To jest sprzeczność między treścią ustawy 
a kodeksem pracy.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, to jest ważna rocznica i szkoda, 

że projekt został zgłoszony zbyt późno. Pani senator 
Zdrojewska na ten temat mówiła i ja już nie będę tego 
rozwijać, ale mam pytanie: czy na posiedzeniu komisji 
analizowaliście państwo, jak to wygląda, jeżeli cho-
dzi o liczbę dni wolnych od pracy? Jak to wygląda 
w Polsce? Bo może nas stać na to, żeby rzeczywiście 
więcej tych dni było. To jest jednorazowy dzień wolny 
od pracy, ale mówiliśmy też np. o Wigilii. Jak to wy-
gląda w porównaniu z innymi krajami europejskimi? 
Czy u nas ta liczba dni świątecznych jest mniejsza, 
większa, czy taka sama? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewskiej odpowiadam, że słowo 

„przeleżał” ja tak trochę od siebie dodałem. Wiem, że 
ten pomysł dojrzewał, że zrodził się kilka miesięcy 
temu, ale w jakim czasie został, że tak powiem, zgło-
szony jako projekt, to trudno powiedzieć. No, wiem, 
że myślano o tym. Życie jest bogatsze niż pewne, 
powiedzmy, decyzje i stąd jest taka sytuacja, z jaką 
mamy do czynienia.

Jeśli zaś chodzi o te wspomniane tutaj umowy mię-
dzynarodowe, o jakiś transport, który musi w ponie-
działek ruszyć, to ja myślę, że on ruszy. To już w gestii 
kierujących zakładami pracy jest to, żeby nie doszło 
do jakichś tam poważniejszych strat. Jeśli transport 

spokojnie nadrobić. A to, czy w hucie można piec wy-
gasić… No, wiadomo, że przecież w niedzielę też…

(Senator Przemysław Termiński: Można, ale to 
są straty.)

Oczywiście, że nie można. Tak że tutaj to pytanie 
jest…

(Senator Janina Sagatowska: Panie Senatorze, 
huty pracują w trybie ciągłym. Nawet w Boże 
Narodzenie się pracuje.)

Tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście.)
Tak że na pewno dyrektorzy różnych zakładów 

pracy odpowiednio to przygotują, żeby ten dzień był 
wolny i żeby to wszystko zostało później jakoś plano-
wo nadrobione. Od tego są dyrektorami i zarządzają 
zakładami.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już, Panie Senatorze?
(Senator Czesław Ryszka: Tak, tak.)
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja już… Może będzie jeszcze dyskusja i może, 

Panie Senatorze, wyjaśnimy, jak to wygląda w gospo-
darce, jak to wygląda… Bo proszę zwrócić uwagę, 
że wiele firm w Polsce jest przecież połączonych całą 
siatką powiązań z całą Europą. Są firmy transportowe, 
których samochody tam jeżdżą, bo trzeba odebrać 
towar, przyjeżdżają… I tego nie da się po prostu po-
przenosić, nie ma takiej możliwości. Po prostu ktoś 
to musi zrobić, a teraz nie wiadomo, w jaki sposób.

Zadam pytanie, Panie Senatorze, bo pytanie o to 
padało też ze strony m.in. Konfederacji „Lewiatan”, 
zresztą my wszyscy tak uważamy. Otóż gdyby projekt 
przyszedł rok temu, to moglibyśmy się zastanawiać, 
jak to zrobić, i być może byłaby zgoda na to święto. 
Ale teraz jest już naprawdę za późno. Już pomijam 
to, że ten projekt jest niekonstytucyjny. Proszę się 
odnieść, Panie Senatorze, do tego, dlaczego tak się 
stało. Proszę wyjaśnić powody, dla których ten pro-
jekt przeleżał tak długo w biurku pana marszałka 
Kuchcińskiego i dlaczego dopiero teraz… Czy te 
koszty zostały wygenerowane celowo? Bo ja tego nie 
rozumiem. Można byłoby je ograniczyć, gdyby, jak 
to mówili przedstawiciele przedsiębiorców, wiedzieli 
oni o tym rok wcześniej. Nawet 2 miesiące wcześniej 
można by było coś zrobić…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już, Pani Senator, już grubo ponad minuta minęła.
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(senator C. Ryszka) powiedziałbym, alarmowi pracownicy. Oni dostaną 
200% wynagrodzenia, a pracownicy handlu, którym 
przypisano obowiązek pracy tego dnia, dostaną tylko 
100% wynagrodzenia. I mam taki ogólny apel, bo te 
ustawy jednak wymagają konsultacji z ekspertami. 
Ja dopiero teraz wyłapuję różne sprzeczności w przy-
padku tej ustawy. Chciałbym, żeby pan odpowiedział 
na pytanie, czy będzie pan za tym, żeby nie dzielić 
pracowników również ze względu na wynagrodzenie 
tego dnia.

(Głos z sali: Chyba rząd.)
Rząd oczywiście.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Chciałabym zapytać, czy może dotarła do pana 

jakaś wiadomość… Bo posiedzenie obu komisji mieli-
śmy wczoraj. Czy w międzyczasie, pomiędzy wczoraj 
a dziś, dotarła do pana jakaś informacja, co ma się 
odbywać, w jaki sposób mamy świętować, jaka jest 
propozycja świętowania 12 listopada? Bo poza przera-
żającą mnie informacją, że do Warszawy ma zjechać 
milion osób… Rozumiem, że dla tego miliona osób 
muszą być przygotowane jakieś propozycje spędzenia 
tego święta. Czy o tym się w ogóle mówi? Czy brali 
to pod uwagę wnioskodawcy? Czy może kuluarowo 
w klubie Prawa i Sprawiedliwości coś na ten temat 
powiedziano? Jeśli tak, proszę nam troszkę uchylić 
rąbka tajemnicy, co ma się dziać 12 listopada. Jak 
wszyscy będą ten dzień obchodzić? Czy to będą, jak 
pan powiedział, rodzinne święta polegające na tym, 
że jak zwykle, tak jak w inne takie dni, tradycyjnie 
rodzice z dziećmi będą chodzić do otwartych tego 
dnia supermarketów, do kina itd.? Jak to ma w ogóle 
wyglądać? Jaka jest propozycja państwa polskiego, 
które prawdopodobnie zostanie w to włączone, jeśli 
chodzi o 12 listopada? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator Pańczyk-Pozdziej. Bardzo proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę sprostować, jeśli się mylę. Mnie się wydaje, 

że myśmy niedawno procedowali nad taką ustawą, 
która obligowała pracodawców do tego, że jeśli święto 
państwowe albo kościelne przypada w dzień wolny 
od pracy, to pracodawca winien dać pracownikowi 
dzień wolny w innym terminie. Dla mnie jest to kla-

jakichś produktów do jakiegoś kraju w Europie ma 
ruszyć w poniedziałek, bo tak jest zaplanowane, bo 
we wtorek musi to być dowiezione, to pewnie tak 
właśnie będzie, tylko że ten kierowca dostanie za to 
inne wynagrodzenie albo odbierze sobie ten dzień 
wolny, te nadgodziny. To jest, myślę, do zrobienia. 
Ja nie jestem przedsiębiorcą, ale mam na tyle dużo 
wyobraźni… No, wiem, że nie takie rzeczy się robiło.

Jeśli chodzi o pana marszałka Borusewicza, o te 
sprawy kodeksowe itd., no to one też są do indywi-
dualnego rozstrzygnięcia. Chcemy, żeby to święto 
ogarnęło jak największą grupę osób pracujących, 
i stąd te poprawki, które zgłaszamy jako klub Prawa 
i Sprawiedliwości. One pokrywają się także z popraw-
kami senatora Rulewskiego. Absolutnie tak powinno 
być, tak że myślę, że… Staramy się, żeby to było 
zgodne z kodeksem pracy i, powiedzmy, z tym, jak 
to zwykle wygląda w czasie świąt narodowych. Tak 
że nie powinno tu być jakichś spraw kolizyjnych.

Pan senator Florek pytał, jak to wygląda, jeśli 
chodzi o dni wolne w Polsce i w Europie. My mamy 
najwięcej dni wolnych w Europie, tak że dodając ten 
dzień, jeszcze bardziej ubogacamy się w dni wolne. 
(Wesołość na sali) Polacy lubią świętować, ja osobi-
ście też lubię świętować.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo, Panie Senatorze.)

A ponieważ jesteśmy krajem rozwiniętym gospo-
darczo…

(Marszałek Stanisław Karczewski: O, właśnie.)
No tak, jesteśmy krajem rozwiniętym gospodar-

czo.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak.)
…Możemy sobie na to… Może „pozwolić” to 

niedobre słowo, ale nie ma żadnego zagrożenia. Ten 
dzień wielu Polaków, że tak powiem, spędzi rodzin-
nie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski, a później pani senator 

Damięcka.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję panu za fakt nadawania na wspólnej czę-

stotliwości co do tych poprawek. Chciałbym jednak 
zadać panu pytanie, tak żeby przekonać innych, nie-
przekonanych do tych poprawek, ale nie tylko. Otóż 
wprowadzając to święto, dzielimy pracowników na 
tych, którzy 12 listopada… Oczywiście poza przy-
padkami, w których kodeks wskazuje, kto ma praco-
wać – np. gastronomia, film, kultura – są jeszcze tacy, 
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) w poniedziałek. Pytał, z kim ma zostawić tego dnia 
swoje dzieci, które są w wieku szkolnym. No, to są 
trudności. Na jego, że tak powiem, głowie jest to, 
żeby znalazł teściową, sąsiadkę czy kogoś innego 
do pomocy przy dzieciach. Mam nadzieję, że Polacy 
są na tyle roztropni, mądrzy itd., że potrafią to jakoś 
zagospodarować.

Pani senator Damięckiej chciałbym odpowie-
dzieć, że ten 1 milion osób to ja trochę sobie wy-
myśliłem, w tym znaczeniu, że mówię: w tak wielkie 
święto jak 11 listopada, w rocznicę przypadającą 
raz na 100 lat dużo ludzi, dużo Polaków powin-
no przyjechać świętować do Warszawy. I stąd ten 
1 milion mi przyszedł do głowy. Ale wiem, że nie 
ma żadnego obowiązkowego spędu, który by Prawo 
i Sprawiedliwość chciało organizować. Nic takiego 
nie ma. Tak że proszę mi ten 1 milion, że tak po-
wiem, wybaczyć. To tylko moja wyobraźnia, że tak 
powiem, i mój patriotyzm dyktują mi, że tego dnia 
powinniśmy wspólnie świętować.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
wniosek formalny chcę zgłosić.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wniosek formalny, tak? Proszę bardzo. Jaki?

Senator Bogdan Borusewicz:

Składam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy 
do czasu przybycia przedstawiciela rządu na salę ob-
rad Senatu.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie ma ta-
kiego wniosku formalnego, Panie Marszałku.)

Musi być.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie ma. 

Przerwa, tak? O przerwę pan wnosi? Tak?)
Tak, o przerwę, ale moje uzasadnienie jest jasne. 

Uzasadnienie jest takie, że podczas rozpatrywania tej 
ustawy powinien być przedstawiciel rządu. Nie było 
go na posiedzeniu komisji, nie ma go teraz. Znaczna 
część…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale dobrze, 
jest wniosek o przerwę. Proszę bardzo…)

Znaczna część pytań powinna być skierowana do 
przedstawiciela rządu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja jestem przeciwny temu wnioskowi.
Głosujemy… Ja nie mam karty, więc nie mogę 

głosować.
Kto jest za wnioskiem pana senatora?
Kto jest przeciwko?
Kto się wstrzymał?

syczny przykład właśnie takiego… I to jest właśnie 
taki przypadek. Święto przypada w dzień wolny od 
pracy, więc… Nie byłoby problemu, gdyby teraz pra-
codawcy się umawiali z pracobiorcami na dzień wolny 
w innym terminie. Czy ja się mylę? Jeśli tak, proszę 
sprostować.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Sługocki. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dostałem pytanie od jednej z wy-

borczyń, obywatelek naszego kraju. Brzmi ono tak, 
cytuję: „Panie Senatorze, jak to jest z tym świętem 
12 listopada dla służby zdrowia? Też jesteśmy oby-
watelami i mamy ustawowy dzień wolny czy nie, bo 
nawet NFZ nie umie zdecydować”. Czy może pan 
rozstrzygnąć tę wątpliwość? Dziękuję.

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

Senator Czesław Ryszka:
Pan senator Rulewski pytał o dzielenie pracowni-

ków. No, ja myślę, że my potrafimy… wiemy już, co 
to znaczy święto państwowe, i wiemy, jak pracują…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale dlatego 
to wiemy…)

Wiemy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 

nikt nie przeszkadzał pani senator.)
…jak się pracuje w święta państwowe i kto pracuje 

w święta państwowe. Tak że trochę, że tak powiem, 
skreślając tutaj art. 3, wprowadzamy już w pełni świę-
towanie tak jak w przypadku świąt państwowych. 
I w zakładach pracy dyrektorzy wiedzą, kto i jak 
wtedy pracuje.

Kolejna kwestia dotyczy służby zdrowia, o któ-
rą senator Sługocki pytał, cytując wyborcę. Służba 
zdrowia funkcjonuje trochę na innych zasadach. Ja nie 
jestem pracownikiem służby zdrowia, ale wiem, że 
stosunek pracy w szpitalach, w przychodniach, w am-
bulatoriach wygląda różnie. To nie są tylko etaty, bo 
to są kontrakty itd. Można mieć nadgodziny, można 
odebrać inny dzień za to, że się pracowało w dniu 
świątecznym. Ja też dostałem pytanie od jednego 
lekarza, który będzie musiał przeprowadzić operację 
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(marszałek S. Karczewski) Senator Przemysław Termiński:

Dobrze, już przedyskutowaliśmy to, że przedsię-
biorcy mają straty, że państwo ma straty, budżet traci, 
wszyscy tracimy. Przedyskutowaliśmy to, że ludzie 
nie będą mogli się leczyć tego dnia, bo trzeba będzie 
operacje poodwoływać.

Ja przed chwilą dostałem pytanie, dosłownie 
w tym momencie. Bo niektórzy nie mają bardzo 
komfortowej sytuacji życiowej i jedna z pań, która 
obserwuje, jak rozumiem, nasze obrady, poprosiła 
mnie, żebym zadał panu to pytanie. Co z rozprawami 
sądowymi tego dnia? Bo pan w swojej wypowiedzi 
powiedział – cytuję z pamięci – że to można przenieść 
na następny dzień. To znaczy, że co? Że we wtorek 
odbędzie się dwa razy więcej rozpraw? Ta pani, która 
mi zadała to pytanie, od 9 miesięcy oczekuje na roz-
prawę rozwodową. Rozwód sam w sobie jest stresem. 
Więc co? Teraz kolejne 9 miesięcy będzie czekała 
i się stresowała, czy też we wtorek ta rozprawa się 
odbędzie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
To już koniec pytań? Czy jeszcze ktoś się zgłasza 

do zadania pytania?
(Senator Czesław Ryszka: Bo pojedziecie jutro 

do domu.)
Nie?
Panie Senatorze, proszę bardzo. Proszę bardzo, 

Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No faktycznie, ja się zgadzam z tym, że wielu 

obywateli będzie zaskoczonych wprowadzeniem tej 
ustawy i nie ma co tego ukrywać. Tak że to, jak sobie 
poradzą, jest już na ich głowie. Jednak większość oby-
wateli, jestem o tym przekonany, będzie tym dodat-
kowym świętem uradowana. Czy autorytet państwa 
zostanie tutaj…

(Senator Sławomir Rybicki: Zaufanie do państwa.)
Zaufanie do państwa… No, to już każdy musi so-

bie na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że nie, ja 
myślę, że ludzie się ucieszą, większość Polaków się 
ucieszy, że mają dzień wolny i mogą go spędzić w ro-
dzinie. Bo możemy wymyślać tutaj różne sytuacje 
życiowe, ale, tak jak mówię, nie ma na to odpowiedzi. 
A co do rozprawy rozwodowej… Najlepiej, żeby tego 
rozwodu nie było, że tak powiem, ja jestem zwolen-
nikiem trwałych małżeństw, no ale to do dyrektora 
sądu należy to, żeby rozprawę sądową przenieść na 
jakiś inny termin. Chyba nic takiego wielkiego się 
nie stanie, że jeszcze jeden dzień dłużej będą mał-

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 30 senatorów, 18 – za, 12 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Nie ma kworum. Wniosek nie przeszedł.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale wniosek prze-

szedł!)
No nie, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale wniosek prze-

szedł, Panie Marszałku!)
Panie Senatorze, znam się na regulaminie. Ja go 

interpretuję, jeśli pan ma wątpliwości.
(Senator Przemysław Termiński: Mogę? Mogę za-

brać głos, Panie Marszałku?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale wniosek prze-

szedł, było 18:12.)
Nie będziemy teraz dyskutowali.
Proszę bardzo, kto zadaje pytania? Pan senator 

Borusewicz zadaje pytanie, później pan senator 
Rybicki i pan senator Termiński.

Bardzo proszę, pan senator Borusewicz zadaje 
pytanie. Panie Marszałku?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ja się zgła-
szałem do wniosku formalnego.)

No to wykreślam pana z listy zadających py-
tania.

(Senator Bogdan Borusewicz: Proszę wykreślić.)
Wykreślamy pana, Panie Marszałku.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mówimy o zyskach, efektach 

pozytywnych tej ustawy, mówimy o wymiernych 
stratach, są kalkulacje dotyczące straty przedsię-
biorców. A czy ktoś podczas posiedzenia komisji czy 
w debacie poruszył problem, jak wielkie straty pono-
si państwo przez to, że obywatele, w szczególności 
przedsiębiorcy, są zaskakiwaniu decyzjami, które 
głęboko ingerują z jednej strony w życie osobiste 
milionów ludzi, a z drugiej strony przedsiębiorców, 
którzy nie mogą w tak szybkim trybie dostosować 
swoich przedsiębiorstw, a obywatele planów życio-
wych, do święta, które jest zupełnie niespodzie-
wane? Jest coś takiego jak zaufanie obywatela do 
państwa. Czy w związku z takim procedowaniem 
i zaskakiwaniem obywateli ten autorytet państwa 
nie będzie narażony na szwank?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Termiński. Bardzo proszę.
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(senator C. Ryszka) Jest sprzeczność między tą ustawą a kodeksem 
pracy. Kodeks pracy mówi, że wszystkie święta są 
wolne od pracy, a ustawa, która mówi o święcie 
w dniu 12 listopada, stanowi, że dla części grup pra-
cowniczych nie będzie wolny ten wolny dzień od 
pracy. To jest jasna sprzeczność z kodeksem pracy. 
No nie może być tak, że prawo stanowione…

(Senator Piotr Zientarski: Z konstytucją. 
Nierówność…)

…wprowadza taką nierówność. Ta ustawa przeczy 
jakiejkolwiek poprawności legislacyjnej. Czas, w któ-
rym ta ustawa jest procedowana, ten tryb natych-
miastowy, a ustawa ta dotyczy sfery gospodarczej, 
przecież nie tylko przyjemności i wypoczynku, ale 
dotyczy całej sfery gospodarczej… Taka procedura, 
która została wprowadzona, nie jest niczym dziwnym 
w tej kadencji Sejmu i Senatu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, to już norma.)
…ale trzeba zdawać sprawę z różnych problemów, 

które ta ustawa przyniesie, bo ona dotyczy wszyst-
kich pracowników. Ten sposób procedowania nie daje 
możliwości dostosowania się do decyzji ustawowych, 
organizacyjnych, prawnych, biznesowych. A co z za-
ufaniem do państwa, które powinno gwarantować sta-
bilność prawa, stabilność procesów gospodarczych? 
Nie ma możliwości dostosowania się do tej ustawy 
przez przedsiębiorców w terminie 3-tygodniowym. 
To jest absurdalnie krótki okres. W przypadku wielu 
firm będzie to skutkowało bolesnym spadkiem przy-
chodów.

Art. 2 konstytucji mówi o demokratycznym pań-
stwie prawa i zasadach tego demokratycznego pań-
stwa prawa. Jest zasada zaufania do państwa i prawa, 
zasada bezpieczeństwa prawnego, jest zasada ochrony 
praw nabytych i interesów w toku, jest zasada zacho-
wania odpowiedniego vacatio legis, czyli odpowied-
niego terminu na dostosowanie się. Nie mówię już 
o zasadzie przestrzegania reguł poprawnej legisla-
cji, która tutaj nie została odpowiednio zastosowana. 
Biuro Legislacyjne zawarło na 5 stronach swoje uwagi 
i to są uwagi, które mówią, że ta ustawa jest niekon-
stytucyjna i nie powinna być procedowana. Nastąpiło 
tu naruszenie zasad poprawnej legislacji – ta ustawa 
jest wadliwa i niedokładna, w wysokim stopniu nie-
określona i niejasna jest redakcja przepisów, która 
uniemożliwia precyzyjne ustalenie treści zawartych 
w nich regulacji oraz powoduje niepewność jego ad-
resatów co do ich praw i obowiązków. „Wątpliwości 
takie budzi art. 4 w zakresie świadczenia opieki zdro-
wotnej. W gruncie rzeczy nie wiadomo, na jakich 
zasadach w dniu 12 listopada 2018 r. opieka zdro-
wotna będzie świadczona”. To jest cytat, jeden tylko 
fragment z tej opinii prawnej Biura Legislacyjnego 
Senatu.

Tak że, Panie Marszałku, ta ustawa nie powinna 
być procedowana. A skoro już wprowadziliście tę 

żeństwem. Ja przepraszam, nie chcę trywializować, 
tylko nie mnóżmy przykładów, co by było, gdyby.

(Senator Przemysław Termiński: Ostatnie pytanie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze ktoś ma pytanie?
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Senatorze, to może zgódźmy się na koniec 

tej serii pytań z taką konkluzją – bo z pana odpo-
wiedzi to wynika – że jedyni, którzy będą zadowo-
leni z tego święta, to dzieci, bo nie pójdą do szkoły. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, to nie było pytanie.
(Senator Przemysław Termiński: Było.)
No dobrze, ja nie traktuję tego jako pytania.
Nie ma już więcej pytań. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Otóż jesteśmy w takiej sytuacji, w której zapewne 

uchwalimy, że niedziela jest w poniedziałek. Senat, 
Sejm mogą wszystko, ale nie sądziłem, że dojdzie 
do takiej sytuacji, w której uchwalamy, iż stulecie 
niepodległości, święto narodowe raz na 100 lat, bę-
dzie dwunastego, a nie jedenastego. Czyli uchwalamy, 
że niedziela będzie w poniedziałek. Dobrze, że nie 
w środę, że nie w czwartek… To jest ustawa, za którą, 
jak rozumiem, rząd się wstydzi albo jej nie popie-
ra. I źle, że pan marszałek uniemożliwił przybycie 
przedstawicieli rządu. Złożyłem wniosek o przerwę 
do czasu przybycia przedstawicieli rządu, bo to nie 
senator powinien odpowiadać na te szczegółowe py-
tania. A ta ustawa niesie za sobą bardzo dużo szcze-
gółowych problemów, które próbujemy w czasie tej 
debaty pokazać, rozstrzygnąć. To nie jest przecież 
sprawa dla senatora sprawozdawcy, żeby odpowiadał 
na tak szczegółowe pytania.

Projekt ten wpłynął w poniedziałek 22 paździer-
nika do Sejmu, a we wtorek 23 października, czyli 
dzień później, Sejm w godzinach nocnych tę ustawę 
uchwalił. Debata trwała 1 godzinę i 36 minut. U nas 
ta debata trwa znacznie dłużej i w związku z tym jest 
bardziej szczegółowa.
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(senator B. Borusewicz) spraw gospodarczych. Jeśli one spadną z wokandy, to 
one nie wejdą we wtorek, bo wokanda jest już pełna, 
bo kolejki do sądu się wydłużają, mimo zapewnień 
pana ministra Ziobry, zgodnie z którymi miały się 
skracać. Dokładamy się do wydłużenia tej kolejki.

Jest pytanie, czy konstytucyjne jest dawanie wol-
nego wszystkim z jednoczesnym odebraniem tego 
wolnego całemu personelowi szpitali i po części 
aptekarzom. Mam co do tego wątpliwości, dlatego 
przychylam się do poprawek z dwóch stron, żeby 
ten artykuł wykreślić. Legislatorzy mają poważne 
wątpliwości co do tego, czemu dali wyraz w swojej 
doskonałej opinii legislacyjnej.

Był taki film Barei „Nie lubię poniedziałku”, który 
doskonale parodiował rzeczywistość czasów komuni-
stycznych. Wygląda na to, że ten film też był zły – jak 
wszystko, co było za komunizmu – więc staramy się 
stworzyć takie wrażenie, żebyśmy polubili poniedzia-
łek. Ale ta droga, proszę państwa, zaprowadzi nas na 
manowce nie tylko gospodarcze, ale i społeczne. I nie 
poprawi postrzegania władz jako poważnych najwyż-
szych władz demokratycznego państwa. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydaje mi się, że trzeba ważyć i słowa, i racje. 

W związku z tym, że po państwa stronie padły i sło-
wa, i racje, które dotyczą tylko jednej strony medalu, 
to mam nadzieję, że ja za państwa dodam tę drugą 
stronę medalu, która, mam nadzieję, w państwa ser-
cach i umysłach też jest, ale jakoś dziwnym trafem 
postanowiliśmy – przynajmniej państwo z Platformy 
Obywatelskiej postanowili – o niej zapomnieć.

Jedynie pan senator Rybicki, tu nieobecny, po-
wiedział, że ważą się racje. No i rzeczywiście, niech 
się te racje jednak zaczną ważyć. Ja ze swej strony 
muszę powiedzieć, że mają państwo niestety – z bó-
lem to przyznaję – częściową rację. Zgadzam się, 
że obecny czas to na pewno nie jest najlepszy mo-
ment na to, żeby ta ustawa wchodziła w życie i żeby 
pan prezydent ją musiał podpisywać w takim trybie. 
Niewątpliwie byłoby dużo lepiej, gdyby ta ustawa 
została uchwalona dużo wcześniej. Wówczas zarów-
no kwestie dotyczące gospodarki, jak i te wszystkie 
argumenty dotyczące kwestii potencjalnych – bo, 
rzecz jasna, wcale nie rzeczywistych – strat byłyby 
już dawno poza nami. Te wszystkie argumenty już by 
były w ogóle nieobecne. I choćby dlatego na pewno 
lepiej by było, gdyby ta ustawa nie była procedowana 

ustawę do procedowania, nie bacząc na te uwagi, to 
powinna zostać odrzucona. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypuśćmy, że w tym roku Święto Niepodległości 

przypadłoby w środę. Mielibyśmy 1 dzień na świę-
towanie 11 listopada. Szczęśliwie się składa, że ono 
wypadło w niedzielę, więc mamy 2 dni na świętowa-
nie, bo jest jeszcze wolna sobota. Rozumiem, że Sejm 
w swojej łaskawości zechciał przyznać trzeci dzień na 
świętowanie, chociaż, jak żartują internauci, to chyba 
dlatego, że 12 listopada 1962 r. miała miejsce premiera 
filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. To jest 
oczywiście żart internetowy, ale zrozumienie zało-
żeń wnioskodawców jest trudne, być może dla nich 
nieco wstydliwe, bo się nie pokazują nigdzie, ani na 
posiedzeniach komisji, ani na obradach plenarnych.

Nie widać jednak w tej ustawie dbałości o pacjen-
tów. Nie widać w tej ustawie dbałości o lekarzy. Nie 
widać w tej ustawie dbałości o tych, którzy mają tego 
dnia rozprawy sądowe. To nie jest tak – chyba w tej 
Wysokiej Izbie nie muszę tego tłumaczyć – że ope-
racje, które nie odbędą się w poniedziałek, zostaną 
przeprowadzone we wtorek, bo na wtorek jest już 
pełna lista, dawno rozpisana, a niektórzy pacjenci na 
tę poniedziałkową operację czekają kilka miesięcy 
lub dłużej. A czekają np. na wymianę protezy duże-
go stawu. I jak wypadną z listy, to już nie wiadomo, 
kiedy będą zoperowani. Dyrekcje szpitali bardzo się 
martwią, bo związki zawodowe, te same, które wno-
szą o wolny handel, już pytają, czy ludzie będą mieli 
zapłacone podwójne stawki, jak w dzień świąteczny. 
A w szpitalu zatrudniającym 1 tysiąc 500 osób mu-
siałyby być podwójne stawki dla wszystkich, bo jeżeli 
szpital ma pracować, to nie wystarczy, że przyjdą 
chirurdzy, anestezjolodzy czy pielęgniarki anestezjo-
logiczne, muszą też być instrumentariuszki na oddzia-
le, kuchnia, itd., itd. Jeżeli szpital ma pracować tak 
jak normalnie, to danie podwójnych stawek dla 1500 
osób oznacza obciążenie dla budżetu szpitala. A jak 
państwo wiecie, zadłużenie szpitali już przekracza 
12 miliardów zł. Nieroztropną decyzją dokładamy się 
do tego, żeby to zadłużenie się pogłębiło.

Sądy. Według świeżo uzyskanej informacji tego 
dnia na wokandzie miało stanąć kilkanaście tysięcy 
spraw sądowych. Nie tylko rozwodowych, z których 
tak pokpiwał pan senator Ryszka, również poważnych 
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(senator J. Żaryn) tego nie rozumiem, tak emocjonalnie. Dlaczego nikt 
z was tego nie podkreśla?

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale my będziemy 
świętować.)

Gdzie wy będziecie świętować, jak żadnego zda-
nia na ten temat tu nie powiedzieliście?

(Głos z sali: Bo nie o tym…)
Żadnego zdania.
(Głos z sali: No, proszę.)
A więc ja za was mówię, proszę państwa. I mam 

nadzieję, że państwo w swoich wypowiedziach od 
tej pory zaczną mówić, że właśnie bilansujemy, że 
bilansujemy, a nie – że podajemy jedną stronę medalu. 
To jest niestety…

(Senator Mieczysław Augustyn: My będziemy 
świętować.)

…zjawisko, które nie po raz pierwszy dotyka pań-
stwa formację.

Tutaj pan senator Rulewski był skłonny sugero-
wać, że ten dzień 12 listopada jest wynikiem naszego 
cynizmu, naszego utylitarnego traktowania rzeczy-
wistości, wyborców. No, dziękujemy bardzo. Ale czy 
to nie jest opowieść o państwa samych? W kontekście 
mówienia o 11 listopada. Ja przepraszam, że wycho-
dzę tu jako edukator i nauczyciel, ale czasem trzeba 
się uczyć do końca życia.

(Senator Jan Rulewski: Korupcja.)
A zatem mam nadzieję, że…
(Senator Barbara Zdrojewska: Prezydent.)
…jak będziemy rozmawiali o takich wydarzeniach 

jak stulecie odzyskania niepodległości, to będziemy 
mogli znaleźć takie minimum, jeśli chodzi o dialog, 
że my będziemy przyjmować państwa racje, a pań-
stwo będą skłonni do bycia w tej sferze upamiętnia-
nia ważnych wydarzeń w polskiej rzeczywistości tak 
głęboko zakorzenieni, że będziemy mogli razem, że 
tak powiem, w tym korzeniu funkcjonować. Życzę 
tego nam wszystkim. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chyba będę musiał trochę rozczarować pana prof. 

Żaryna, ale to za chwilę.
Najpierw chcę powiedzieć tak: obecna większość 

rządzi od 3 lat, więc przynajmniej od 3 lat wie, że 
11 listopada 2018 r. będziemy obchodzić setną rocz-
nicę odzyskania niepodległości. Dlaczego ten projekt, 
żeby 11 listopada był dniem wolnym od pracy, nie po-
jawił się rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu? Państwo 
od 3 lat odmieniacie przez wszystkie przypadki słowa 

dzisiaj. Muszę przyznać, że mają państwo oczywiście 
rację w tym względzie.

Chciałbym państwu jednak przypomnieć, powie-
dzieć – mam nadzieję, że za państwa powiedzieć – 
że jednak rozmawiamy na temat dnia wyjątkowego 
w historii Polski. I strasznie się dziwię, że państwo 
nie chcą tego w swoich wypowiedziach podkreślać. 
11 listopada będziemy obchodzili stulecie odzyskania 
niepodległości. I ja mam wrażenie, że tak późne pro-
cedowanie jest wynikiem – po naszej stronie – braku 
pewnej wyobraźni, który został skorygowany. Na 
czym on mianowicie polega? Polega on – czy pole-
gał – na tym, że my naprawdę bardzo chcemy – tzn. 
nasza formacja chce, liczyliśmy na to, że państwo też 
chcą, ale jakoś z tych wypowiedzi to nie wynika – 
żebyśmy ten dzień 11 listopada obchodzili w sposób 
autentycznie wyjątkowy.

Pan senator Czesław Ryszka, z powodów bliżej 
mi nieznanych, wycofał się ze zdania, że liczy na 
to, że milion mieszkańców Polski pojawi się, być 
może, w Warszawie, żeby to święto obchodzić. Ja 
mam nadzieję, że będzie milion, a nawet i więcej 
milionów Polaków, którzy w różnych częściach 
Polski będą ten dzień należycie, godnie świętować. 
My byśmy bardzo chcieli, żeby święto niepodległo-
ści, które raz na 100 lat przypada w tak uroczystej 
chwili, było świętem dla nas wszystkich. To jest 
ta druga strona, którą państwo w ogóle nie są za-
interesowani w swoich wypowiedziach. Dlaczego 
państwo nie są zainteresowani zrozumieniem takiej 
prostej rzeczywistości, że jeżeli chcemy – a chce-
my – zmobilizować naród polski, Polaków do tego, 
żeby pracowali 11 listopada, pracowali na rzecz 
dawania świadectwa, że są patriotami polskimi… 
To jest chyba jednak dość poważny argument, to, 
żebyśmy raz na 100 lat mogli popracować na rzecz 
niepodległości, na rzecz…

(Senator Mieczysław Augustyn: O dwunastym 
rozmawiamy, o dwunastym.)

…dawania świadectwa. To będą rzesze, mam na-
dzieję, urzędników państwowych, rzesze samorzą-
dowców, rzesze wszystkich, wszystkich tych, którzy 
chcieliby pokazać, że są Polakami i chcą świętować. 
I w związku z tym, oczywiście…

(Senator Mieczysław Augustyn: Co dzień Polak 
narodowi służy.)

…ten dzień, poniedziałek, 12 listopada – z mojej 
perspektywy przynajmniej – będzie dniem godnego 
odpoczynku po godnie wypełnionej, ciężkiej pracy 
świętowania Dnia Niepodległości. Ja dziwię się, że 
państwo nie chcą ważyć tych racji. Ja tutaj stoję i mó-
wię, że ważę te racje. Bo to, co państwo powiedzieli, 
jest istotne. Ale dlaczego w was nie ma tej zachęty, 
żeby Polacy świętowali 11 listopada? Ja po prostu 
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(senator J.F. Libicki) cjonowania gospodarki, szpitali, sądów itd., itd., to 
są wątpliwości realne. Ja nie uważam, że to wszyst-
ko nie wystąpi. Jeżeli uchwala się ustawę w takim 
tempie – ja rok temu uznałbym ją za słuszną, 2 lata 
temu też uznałbym ją za słuszną – to takie problemy 
wystąpić muszą.

Ja się obawiam, że znowu będą szlachetne intencje, 
ale ich wykonanie spowoduje, że ci wszyscy Polacy, 
których dotkną trudności, będą pamiętali 12 listo-
pada 2018 r. nie jako dzień wolny od pracy, podczas 
którego mogli się cieszyć z setnej roczny odzyskania 
niepodległości, tylko jako dzień, w którym spotkały 
ich niekończące się kłopoty i problemy.

Uważam, że nie powinniśmy przyjmować tej usta-
wy. Będę głosował przeciwko tej ustawie. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Aleksander Bobko. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy jakąś zdolność do wywoływania dziw-

nych sytuacji tam, gdzie ich być nie powinno. To 
jest zupełnie niezwykłe święto, 11 listopada, stulecie 
odzyskania niepodległości i powinniśmy spotykać 
się w mniej więcej takim klimacie, o jakim mówił 
pan senator Żaryn, a my prowadzimy tutaj już chyba 
2-godzinną dyskusję, która przypuszczalnie nikomu 
z nas nie sprawia satysfakcji i na pewno nie przybliża 
nas do klimatu święta 11 listopada.

Jest to smutne. Zastanawiałem się, czy w ogóle 
wystąpić w takim smutnym klimacie, kiedy powinni-
śmy świętować, ale z takiego obowiązku, powiedział-
bym, profesorskiego zdecydowałem się powiedzieć 
dwa słowa. Patrząc po profesorsku na tę sprawę, za-
dam proste pytanie: ile trzeba czasu na przygotowanie 
ustawy? Jaki jest minimalny czas na przygotowanie 
ustawy? W klimacie akademickim coraz częściej zda-
rzają się sytuacje, że przychodzi student, który za 
3 dni chętnie obroniłby pracę magisterską, a jeszcze 
nic nie zrobił. Być może ten błąd się bierze gdzieś 
z procesu edukacji, ja też czuję się za niego w jakiejś 
mierze odpowiedzialny. My trochę zatraciliśmy pew-
ne wyobrażenie, ile potrzeba czasu na pewne proste 
przedsięwzięcia. Czy można… Wpadnie mi dzisiaj do 
głowy: a może wybuduję dom. I zacznę od tego, że 
zapraszam na parapetówkę za tydzień, nie stawiając 
sobie pytania, ile trzeba czasu na wybudowanie domu. 
No, w ciągu tygodnia, choćbyśmy nie wiem ile mieli 
pieniędzy i nie wiem ile determinacji, domu nie zbu-
dujemy. Bo prawo grawitacji i inne prawa decydują, 
że to jest po prostu niemożliwe.

„Polska”, „naród”, „narodowy”, „patriotyzm”, a jak 
trzeba popatrzeć w kalendarz i w tym kalendarzu zo-
baczyć, że 11 listopada wypada w niedzielę, to jakoś 
słabo to wygląda. Ja nie chciałbym powiedzieć, że 
wszystko się sprowadza do słów, ale na tym przy-
kładzie widać, że jednak wszystko się do tych słów 
u państwa sprowadza.

Teraz chcę powiedzieć tak: to nie jest jedyny przy-
padek, że my w takim tempie procedujemy ważne 
uchwały czy ustawy. Ja nie będę już powoływał się 
na konkretne przykłady, ale to jest, że tak powiem, 
kolejna perełka do tego całego łańcucha pospiesznej 
i bałaganiarskiej legislacji, jaką państwo od 3 lat tutaj 
uprawiacie. To jest kolejny dowód na to.

Powiedziałbym tak: rzeczą niedopuszczalną jest, 
że tutaj nie ma nikogo z wnioskodawców, że tutaj 
nie ma nikogo z przedstawicieli rządu. Co to jest? 
Chociaż tyle, to muszę przyznać panu senatorowi 
Żarynowi, że przyjął na klatę ten fakt, że my w takim 
tempie i w taki sposób nad tą ustawą procedujemy. To 
jest coś niedopuszczalnego. I to jest rzecz pierwsza.

Rzecz druga – i tu jest to rozczarowanie pod adre-
sem pana senatora Żaryna – to chcę powiedzieć tak: 
chyba żyjemy w dwóch trochę różnych rzeczywisto-
ściach, bo państwo stwarzacie takie wrażenie, jakby 
przez te 3 dni miały się odbywać w Polsce jakieś 
wielkie, masowe imprezy.

Powiem tak. Co prawda nie przeglądałem swo-
jej skrzynki senatorskiej i nie oglądałem zaproszeń 
z ostatniego tygodnia, które ewentualnie mogłem 
otrzymać, ale w zeszłym tygodniu myślałem sobie: 
gdzie ja spędzę 11 listopada? I powiem, że nie mam 
żadnego zaproszenia z mojego okręgu wyborczego, 
nie widziałem też żadnego zaproszenia u państwa 
senatorów, którzy pewnie częściej niż ja sprawdzają 
swoją senacką skrzynkę, zaproszenia na jakąś im-
prezę, gdzie można by masowo obchodzić 11 listo-
pada. A więc jaki milion Polaków ma przyjechać do 
Warszawy i jakie tysiące imprez mają się odbywać? 
W moim okręgu jest 28 gmin i ja na 3 tygodnie przed 
11 listopada nie wiem, gdzie mam spędzić ten dzień, 
a chciałbym go gdzieś spędzić, bo uważam, że setna 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest 
rocznicą ważną.

Czy nie uważacie państwo, że przekonanie o tym, 
że oto miliony Polaków będą manifestować i cieszyć 
się w Warszawie, nie jest oczekiwaniem na wyrost? 
No, chyba że prezes Kaczyński wyda dyspozycję, 
żeby za partyjne pieniądze przywieźć do Warszawy 
działaczy PiS. Nie sądzę, żeby był ich milion, ale parę 
tysięcy będzie. To prawda.

I chcę powiedzieć tak. To jest kwestia trybu. Ja 
mówiłem także o tym, że wszystkie wątpliwości, 
które tu się pojawiały, dotyczące bieżącego funk-
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(senator A. Bobko) (Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie po-
wtarzać fake newsów, Panie Senatorze, dobrze? Oni 
zostali zaproszeni i niech pan nie wmawia ludziom…)

…o czym mówił mój przedmówca, szanowny pan 
senator Libicki… No, ja faktycznie w swojej skrzynce 
także do tej pory nie znalazłem zaproszeń. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja z niejakim zażenowaniem i smutkiem słucham 

tego, co się tutaj mówi na tej sali w ostatnim czasie, 
bo myślałem, że co jak co, ale taka prosta ustawa 
mogłaby zostać przyjęta niemalże w konsensusie, 
nawet jeśli – i to jest jedyna sprawa właściwie, chyba 
nie bardzo zasługująca na debatę tutaj, w Senacie 
– można było, co trzeba przyznać, zrobić to wszyst-
ko technicznie lepiej. Co do tego nie ma żadnych 
wątpliwości, że byłoby lepiej, gdyby ta ustawa była 
tutaj przed nami kilka miesięcy temu, a może nawet 
wcześniej. Byłoby lepiej, no ale jest, jak jest. Prawda?

Rano wyszliśmy z domu i padał deszcz, i trzeba 
było się do tego dostosować. Jak ktoś się nie dostoso-
wał, to zmókł. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, 
że czasem zdarza się coś, co jest mniej lub bardziej 
zawinione przez innych albo przez nas, ale i tak trzeba 
z tym żyć, trzeba jakoś sobie z tym poradzić. I wy-
daje mi się, że nie warto w tej chwili krokodylich łez 
i tylu słów poświęcać temu trybowi, według którego 
pracujemy. Ale do rzeczy.

Szanowni Państwo, stulecie – to truizm – zdarza 
się raz na 100 lat. I wydaje się, że jest zupełnie natu-
ralne, że jakaś nadzwyczajna odpowiedź, taka właśnie 
raz na 100 lat, mogłaby do tego pasować.

Świętowanie jest naturalną potrzebą człowieka, co 
do tego nie ma żadnych wątpliwości. We wszystkich 
kulturach i cywilizacjach ludzie świętują i to jest nie-
zbędne, potrzebne do tego, żeby budować wspólnotę, 
żeby tworzyć więzy. Wszyscy ludzie tego potrzebują. 
Najbardziej wyraźnie widać to w świętowaniu reli-
gijnym, ale coraz częściej świętujemy także różne 
wydarzenia, które nie mają takiego charakteru. Proszę 
zwrócić uwagę na to, że w tym świętowaniu w jakimś 
sensie to, jaki charakter ma wydarzenie, jak je się 
wspomina czy jak się je świętuje, przekłada się także 
na długość tego świętowania. Wystarczy spojrzeć 
tylko na największe święta religijne, jakie świętuje-
my, zwłaszcza w Polsce. Boże Narodzenie to 2 dni, 
mimo że Pan Jezus urodził się w jednym momencie, 
gdzieś tam o północy, z Wigilii na pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia. To nie jest powszechne, 

Tymczasem, no, w polityce różne rzeczy są możli-
we. I niestety przyzwyczailiśmy się trochę do takiego 
trybu, i to jest bardzo niepokojące, ja już o tym mówi-
łem przy okazji… No, było niestety w ciągu ostatnich 
3 lat kilka okazji, żeby o tym mówić. Dzisiaj pracu-
jemy w takim trybie, że komuś wpada coś do głowy 
w poniedziałek rano i on zakłada, że jak się dobrze 
sprężyć, to właściwie możemy to przeprowadzić przez 
parlament w ciągu 1 dnia. To jest, proszę państwa, coś 
bardzo niedobrego. To obniża rangę parlamentu, ale to 
jeszcze pal sześć. Ale to po prostu jest coś bardzo nie-
dobrego i niebezpiecznego. I tutaj w tej, wydawałoby 
się, drobnej sprawie mamy, tak jak w pewnym przy-
padku laboratoryjnym, szkolnym, właśnie przykład 
takiego rodzaju myślenia, takiego sposobu działania, 
który po prostu nie powinien mieć miejsca. Ustawa… 
Tak samo jak dom to nie jest coś, co można postawić 
w ciągu jednego dnia, tak ustawa to nie jest coś, co 
można przeprowadzić przez parlament w ciągu kilku 
godzin bez szkody dla istoty sprawy.

I z tego względu, próbując się wpisać w tym 
wszystkim jednak w ten klimat, który powinien 
towarzyszyć stuleciu niepodległości… No, po raz 
kolejny, ale w sposób szczególny chciałbym z tego 
miejsca zwrócić się z apelem do nas, jako parlamen-
tarzystów, jako tych, którzy mają większy wpływ na 
sposób procedowania w parlamencie, abyśmy w no-
wym stuleciu, jakby otwierając kolejne, piękne, mamy 
nadzieję, stulecie naszej niepodległości, no, podjęli 
pewne zobowiązania, żeby w takim trybie po prostu 
nie procedować. Żebyśmy z większą powagą trakto-
wali samych siebie, parlament i obywateli. Żeby tego, 
o czym tu mówiłem, nie robić nawet w szczytnych 
zamiarach i ze szczytnymi intencjami.

Myślę, że ten mój apel wpisuje się też w apel pana 
profesora, pana senatora Żaryna, abyśmy właśnie 
w sposób twórczy świętowali stulecie naszej niepod-
ległości. Jeżeli to by się udało, byłoby bardzo dobrze.

I kolejny apel, mianowicie abyśmy to święto nie-
podległości, no, pomimo tych sporów, które niestety 
jeszcze na ostatniej prostej przed tym świętem nam 
towarzyszą… Żebyśmy jednak w czasie tego święta, 
przynajmniej tego jednego dnia, a teraz może przez te 
3 dni, od 10 do 12 listopada, jednak potrafili znaleźć 
to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Żebyśmy do-
świadczyli tego, że jesteśmy wspólnotą. Żebyśmy… 
nie wiem, przynajmniej podczas mszy świętej albo 
jakiejś innej uroczystości stanęli koło siebie. Zresztą 
tak, jak… No, nieśmiało padały takie głosy z różnych 
stron, że w tym dniu powinni stanąć koło siebie byli 
prezydenci, byli premierzy, różni przedstawiciele 
wszystkich stron politycznych.

(Głos z sali: Zostali…)
Ale niestety to…
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(senator K. Radziwiłł) na czasów, kiedy nieśmiało wprowadzano niektóre 
wolne soboty, a potem coraz więcej. Wtedy też byli 
tacy, którzy wyliczali, ile nas to będzie kosztować. 
Ale jesteśmy już stosunkowo zamożnym krajem i nie 
musimy tak liczyć każdego grosza, żeby obawiać się, 
iż jeden dzień wolny wszystko zawali. Na marginesie. 
Słyszałem w tych debatach, które dzisiaj przewalają 
się przez media, wypowiedź psychologa, który mówił, 
że ludzie, którzy odpoczywają, pracują bardziej efek-
tywnie. A więc kto wie, czy, jak policzymy to wszyst-
ko razem, to się przypadkiem nawet nie opłaci. Ale 
to oczywiście nie jest argument ważny czy główny.

Proszę państwa, zbliżając się do końca mojej wy-
powiedzi, muszę powiedzieć: nie mam żadnej wątpli-
wości, że to, iż 11 listopada będzie obudowany więk-
szą liczbą dni wolnych, jest dobre. Tak na marginesie 
mówiąc, 11 listopada to data symboliczna, bo, proszę 
państwa, 12 listopada 1918 r. Rada Regencyjna…

(Głos z sali: Ojoj…)
…powierzyła Józefowi Piłsudskiemu funkcję 

Naczelnego Wodza i on ją przyjął właśnie tego dnia. 
A więc to też jest ważny dzień. Kolejne dni to też 
ważne dni. 13 listopada rząd narodowy we Francji, 
przepraszam, on się jakoś inaczej nazywał… Francja 
została przyjęta w ramach Ententy do grona państw, 
które kończyły pierwszą wojnę światową. A więc to 
jest czas, który jest rozciągnięty, i nie ma żadnego 
powodu, żeby nie świętować także tego dnia.

Ja myślę, że można wszystko wykpić, można 
wszystko sprowadzić do jakichś takich prostych rze-
czy, ale mam takie nieodparte wrażenie, i to smutne 
wrażenie, że tu się miesza sacrum i profanum. Bo 
my dotykamy sacrum, stulecie niepodległości to jest 
jakaś świętość. Ja myślę, że warto na chwilkę przestać 
się tak ostro spierać o takie szczegóły i drobiazgi, bo 
naprawdę, w kontekście tego, co świętujemy, raz na 
100 lat, to jest po prostu mało ważne. I myślę, że… 
Z jednej strony, żałuję, że tak wyglądała ta debata 
tutaj. Jestem całkowicie tego samego zdania, co sena-
tor Żaryn, to znaczy że jak gdyby zabrakło wymiaru 
podkreślania, jak święte są te dni. Ale myślę, że przed 
nami jest jeszcze jakaś szansa. Ja bym proponował, 
żeby wszyscy ci, którzy dostrzegają pewnego rodza-
ju niedoskonałości związane z przygotowaniem tej 
ustawy, mimo wszystko, właśnie w poczuciu tego, 
że zbliżają się dni, w czasie których powinniśmy być 
razem, zagłosowali za tym, żeby to święto przedłu-
żyć, żebyśmy stworzyli sobie więcej szans na to, żeby 
być na tych wielkich imprezach, które są organizo-
wane – oby się udały… Myślę, że to też jest dla nas 
wszystkich wielkie zadanie: świętować razem. Ale 
chodzi też o to, żeby obok tego znalazł się taki zwy-
kły czas na to, żeby posiedzieć z rodziną, wyjść na 
spacer – może pogoda będzie na tyle łaskawa, że to 
się uda – i żeby, krótko mówiąc, zapomnieć o tym, 
co nas dzieli, i w tych dniach być razem.

nie wszyscy to akceptują. Ten drugi dzień świąt, 
o czym mało osób pamięta, to nawet nie jest dzień 
obowiązkowego odwiedzania kościoła, ale mimo to 
świętujemy właśnie w taki sposób. Podobna sytuacja 
jest w Wielkanoc. Ten poniedziałek jest tylko taki 
dołożony właśnie po to, żeby podkreślić tę wielką 
rangę. Niestety Zielone Świątki, które też składały się 
tradycyjnie z 2 dni, gdzieś ten drugi dzień straciły. 
Ale to pokazuje, jak ważne są te wielkie święta: Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego.

Proszę zwrócić uwagę na to, że tradycyjnie rów-
nież niektóre wydarzenia zupełnie niereligijne, tyl-
ko świeckie, też świętuje się długo. No, przykładem 
niech będą wesela, które czasem trwają bardzo długo. 
I to jest tak, że w ten sposób pokazujemy, jak ważne 
jest wydarzenie, które wspominamy czy które świę-
tujemy. Nie ma w tym nic dziwnego, nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego. 

Jeżeli padają tutaj głosy o tym, że inicjatywa 
jest spóźniona, ale jednocześnie słyszałem głosy 
o Wigilii, która mogłaby być wolna… Ja bym dorzucił 
do tego jeszcze Wielki Piątek, bo w wielu miejscach 
na świecie tak jest. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
taka inicjatywa tutaj, w Senacie, powstała. Chętnie 
się podpiszę pod nią, bo myślę, że zasługują na to 
nie tylko panie, ale i panowie, którzy przygotowują 
święta Bożego Narodzenia czy wieczerzę wigilij-
ną, a także ci, którzy przygotowują się właśnie do 
świąt Wielkiejnocy, Wielki Piątek to wielki dzień 
i w wielu miejscach, w krajach protestanckich jest on 
dniem wolnym od pracy. I jest to zupełnie naturalne. 
Dlaczego chcemy to zatrzymać? 

Te wszystkie argumenty o tym, że państwo straci 
jakieś pieniądze, że dzieci się nie nauczą, że sądy 
będą miały kłopot z wokandą, że być może będą 
jakieś perturbacje w jeszcze innych obszarach czy 
dziedzinach gospodarki, czy życia społecznego… 
No, proszę państwa, tak już jest. W państwie, które 
liczy prawie 40 milionów osób i jest zorganizowa-
ne w określony sposób, są pewne sprawy, które nie 
zadziałają tak, żebyśmy wszyscy mogli świętować. 
Niestety nie. Ja jako lekarz mogę państwu powie-
dzieć, że zdarzyło mi się niejedną Wigilię czy inne 
święta, wielkie święta, kiedy wszyscy zasiadali do 
wspólnego rodzinnego stołu, spędzić w pracy. No 
tak to już jest w niektórych zawodach i nie ma w tym 
nic dziwnego. Czy dzień wolny od pracy to perturba-
cja, która przesłania sens przyjmowania tego właśnie 
świętowania? Nie. Oczywiście jako wspólnota, jako 
społeczność, z niektórymi wyjątkami, które muszą 
być w takiej sytuacji choćby po to, żebyśmy zacho-
wali jakąś ciągłość, bezpieczeństwo i porządek… To 
świętowanie jest pożądane, ludzie cieszą się z tego, 
cieszą się. Dzisiaj już praktycznie nikt nie wspomi-
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(senator K. Radziwiłł) Powiem nawet, że chciałabym bardzo zaapelować 
do tych wszystkich, którzy będą musieli 12 listopada 
pracować – tak jak muszą pracować, jak to już było 
powiedziane, w Wigilię, w Wielki Piątek, w Boże 
Narodzenie – żeby właśnie w imię tego, że to pre-
zent, tym większy, że jest niespodziewany… Może tak 
właśnie należy go potraktować: nie dość, że to fajny 
prezent, dobry prezent, piękny prezent, to jeszcze 
niespodzianka! I może należy potraktować to w ten 
sposób: jeżeli już służymy, musimy służyć w tym 
dniu ludziom – a takich osób będzie mnóstwo – to 
może już nie rośćmy sobie pretensji do dodatkowego 
wynagrodzenia, do płacy za nadgodziny.

Wszyscy często powtarzamy przy różnych uroczy-
stościach modlitwę księdza Piotra Skargi… Żeby się 
nie pomylić, odczytam ten fragment – choć znam go 
na pamięć, to w takich sytuacjach można się pomylić. 
„Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szero-
ką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, 
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich 
pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”. 
Czy zapominamy o swoich pożytkach tylko wtedy, 
kiedy ich nie mamy?

Więcej wielkoduszności, Panie i Panowie 
Senatorowie! Więcej wielkoduszności! Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję pani senator.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odniosę się do wezwania pana senatora prof. 

Żaryna, który miał tutaj nośne wystąpienie. Ale ja 
zwróciłem uwagę na to, przepraszam, gdy pan powie-
dział, Panie Senatorze, że musi się bawić w nauczy-
ciela i nas pouczać, że tak musicie obchodzić, jak my 
to obchodzimy – czytaj: igrzyska; tak to zrozumiałem 
– bo dajemy dzień wolny, bo obchodzimy dodatko-
we święto. Ja tej filozofii nie przyjmuję. Trudno, są 
siewcy i są organizatorzy igrzysk. Są ludzie, którzy 
dają wolność, i są ludzie, którzy chcą korzystać z tej 
wolności. To tyle.

A chciałbym też zwrócić uwagę, już nie jako pe-
dagog, że prawie rok temu wyszła z kancelarii pana 
prezydenta inicjatywa dotycząca obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. Był rok na przygotowa-
nie różnych działań, notabene na te cele przezna-
czono 250 milionów zł. Skład komitetu narodowego 
był w gruncie rzeczy jednak państwowy. Gromadził 
osoby w kilku segmentach, jednak w pierwszym seg-
mencie gromadził wyłącznie polityków z PiS.

I jeszcze ostatnia sprawa – kwestia mediów. To, 
co było na sali, to już było. Ale nie wychodźmy 
teraz do mediów, które od rana bombardują nas 
pytaniami głównie o tę sprawę, tak jak byśmy nie 
przyjmowali rzeczy ważniejszych z punktu wi-
dzenia zainteresowania społeczeństwa… Chodzi 
o to, żebyśmy powstrzymali ostre języki, przestali 
wzajemnie oskarżać się o jakieś niecne zamiary. 
Załóżmy przez chwilę, że nawet ci, którzy spóź-
nili się z tą inicjatywą, chcieli dobrze. I dołączmy 
się do tego, żeby chcieć dobrze. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Dorota Czudowska. Bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cisną mi się na usta przy okazji omawiania tej 

ustawy dwa słowa: więcej wielkoduszności, Panie 
i Panowie Senatorowie. 12 listopada jako dzień wolny 
od pracy to prezent i potraktujmy to jako prezent dla 
narodu polskiego z okazji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Argumentów padało tu dużo: o stratach, o tych, 
którzy muszą pracować… Ja od razu zapewniam swo-
ich pacjentów, pacjentów przychodni, którą prowadzę, 
że my przyjmiemy pacjentów w innym dniu, w innym 
terminie, dogodnym dla nich. Oni nie poniosą żadnej 
szkody z tego powodu, że 12 listopada będzie dniem 
wolnym od pracy.

Może warto też pomyśleć o tym, z jaką wdzięcz-
nością przyjmują ten dzień ci, którzy na te dni, 
w których będzie świętowanie, organizują nam to 
świętowanie, czyli chodzi tu o tysiące dzieci ze szkół 
muzycznych, o artystów, o teatry, zespoły, chóry… 
Oni już intensywnie pracują i dla nich te dni obcho-
dów będą oczywiście kulminacją prób, będą ciężkimi 
dniami pracy. Będzie tak także dla restauratorów, 
kelnerów, wszystkich przygotowujących cateringi. 
Pomyślmy i o nich.

Ten dzień 12 listopada będzie nam potrzebny jako 
refleksja, jako właśnie czas na spacery w naszych 
miastach i wioskach, pięknie udekorowanych w bia-
ło-czerwone barwy. Ja osobiście nie czekam, aż ktoś 
mnie zaprosi – chociaż tych zaproszeń jest sporo, są 
też przecież obwieszczenia, bo każde miasto, każdy 
prezydent, każda gmina coś organizuje. I pozostaje 
tylko takie zaproszenie przyjąć albo też samemu za-
praszać gości, publiczność, ludzi, nie tylko swoich 
wyborców, na te uroczystości.



200
66. posiedzenie Senatu w dniu 26 października 2018 r.

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

(senator J. Rulewski) (Senator Bogdan Borusewicz: Rady.)
…Rady Europejskiej Donald Tusk. Myślicie pań-

stwo, że jest to może nie tak ważne. Jeśli nie będzie 
zaproszony, to twierdzę, że inni w geście solidarności 
też nie przybędą, a nam wszystkim zależy – zgodzi-
my się – żeby również w salach senackich i innych 
zasiedli nasi sąsiedzi, nasi sąsiedzi, którzy kiedyś 
byli wrogami, przeciwnikami niepodległości. Dziś 
chcielibyśmy, żeby przybyli świętować nasz wiel-
ki sukces, naszą niepodległość, którą odzyskaliśmy 
w dramatycznych okolicznościach 100 lat temu i któ-
rej później musieliśmy bronić, po 51 latach pobytu 
wojsk radzieckich.

Następne zagadnienie to jest sprawa techniki. No, 
Panie Senatorze Radziwiłł, państwo wybija się na nie-
podległość na różne sposoby. Świętuje – tak, zgoda. 
Ale przez cały rok ciężko pracuje na to, żeby było nie-
podległe. Służba zdrowia, którą pan raczył kierować, 
i sprzątaczka, i kobiety wiejskie, które przygotowują 
wieńce na dożynki… Boli mnie to, że pan zarzuca, że 
my z okazji święta nie umiemy się zorganizować, zbu-
dować wspólnoty. Tak, bo to jest za mało, tę wspólno-
tę trzeba budować przez wiele lat, przez następnych 
100 lat. Jednak nie w takiej tonacji, że my jesteśmy 
narodem, a pozostali to zdrajcy – a takie stwierdzenia 
otrzymuję od waszego elektoratu. Tak że proszę o to 
i tego życzę Polsce: bądźmy wszyscy Polakami przez 
następnych 100 lat. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Kto teraz?
Pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pierwsze zdanie chciałbym skierować do pana 

prof. Żaryna. Bardzo często rozmawiamy ze sobą 
i z reguły, jeżeli rozmawiamy we dwóch, są to rozmo-
wy nacechowane szacunkiem i tym, że potrafimy ze 
sobą rozmawiać. Jednak pan profesor, pan senator, ma 
pewną manierę przemawiania, i to już któryś raz… 
To jest taka próba odzierania drugiej strony z jakich-
kolwiek pozytywnych uczuć patriotycznych, dzielenia 
i w pewnym sensie jątrzenia, dezawuowania tego, 
co czuje i myśli druga strona. Pan senator zarzuca, 
że nie słyszy w naszych wypowiedziach tej radości, 
podkreślania wagi tego wydarzenia ani stałego po-
wtarzania, że to 100 lat, że to jest tak ważne. Panie 
Senatorze, nie sądzę… To jest tak jak z uczuciami re-
ligijnymi: jest bardzo dużo ludzi głęboko wierzących, 
którzy nie muszą leżeć krzyżem na środku placu, 
a którym trudno zarzucić, skoro ich życie jest prawe 
i zgodne z nakazami, że nie są wierzący. Jak pan się 
poczuje, kiedy 11 listopada wyjdzie pan świętować 

(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, Panie 
Senatorze, proszę… Przywołuję pana do porządku, 
bo pan mówi…)

Nie, nie może pan, Panie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Mówi pan nie-

prawdę.)
Zacytuję panu tekst.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Są tam, proszę 

pana, wszyscy przewodniczący klubów, wszyscy sze-
fowie partii politycznych i pani Gronkiewicz-Waltz. 
Proszę nie mówić nieprawdy.)

Panie Marszałku, przed chwilą sprawdzałem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę nie mó-

wić… Przywołuję pana…)
…w internecie. Jest też pan, ale to nie jest wymów-

ka, bo takie osoby powinny być.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No to proszę 

nie mówić…)
Przeznaczono na te cele 250 milionów zł.
I powiem pod pańskim adresem komplement: 

Senat dzięki panu realizuje te zobowiązania ustawo-
we. To właśnie dzięki panu możliwe było zorganizo-
wanie ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Biały – nasza 
duma”, w którym brało udział 15 tysięcy osób i więk-
szość senatorów. 15 tysięcy dzieci praktycznie zajęło 
się symboliką Orła Białego na przestrzeni tysiąclecia.

Niemniej jednak cały komitet był – ta część pierw-
sza, bo on się składał z kilku segmentów – powie-
działbym, jednolicie polityczny, jednolitej partii, ale 
nazywał się narodowy.

Z całą pewnością, Panie Marszałku – zgodzi się 
pan tym razem, tylko proszę mi nie przerywać – 
w tym komitecie, w drugiej części, tzw. społecznej, 
był pan przewodniczący mojego związku Duda. Ale 
z całą pewnością w tym komitecie narodowym – któ-
ry miał jednoczyć m.in. na ten dzień i nie tylko na 
ten dzień, na cały rok i jeszcze później na 2 lata, bo 
te obchody będą trwać do 2021 r. – zabrakło tego, kto 
to powstanie niepodległe utwardzał, kto prowadził 
twarde negocjacje z Jelcynem i spowodował wypro-
wadzenie wojsk radzieckich z naszego terytorium 
i z Europy. Można różnie sądzić o poczynaniach pana 
prezydenta Lecha Wałęsy – sam należę do krytyków, 
nawet byłem przeciwnikiem – ale bezsprzeczne jest 
to, że to jest największe osiągnięcie stulecia w zakre-
sie niepodległości, czyli najwyższej wartości państwa 
polskiego. Nie ma go.

Pan marszałek przerwał też wystąpienie jednego 
z kolegów i powiedział, że zaproszenia zostały wy-
słane. Chciałbym się wobec tego od pana marszałka 
dowiedzieć – i zgodzę się na przerywanie – czy został 
zaproszony człowiek stanowiący pewien polski walor 
nie tylko w Polsce, ale i w świecie – pan przewodni-
czący Unii Europejskiej…
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(senator A. Pociej) wywoła chaos, zakłóci pracę szkół i urzędów, że ta 
ustawa to inicjatywa doraźna, emocjonalna, ponad 
możliwości, którą należałoby przemyśleć, że ta usta-
wa naruszy umowy międzynarodowe, że jest przeja-
wem polskiego uniesienia, że to śmieszność i nieod-
powiedzialność – pytano: czy pan Bóg odebrał wam 
rozum? – że ta ustawa uderzy w życiowe decyzje 
Polaków, że postawi wielu ludzi przed faktem dokona-
nym. Pytano, jakie są koszty tej inicjatywy. Mówiono, 
że ustawa jest zaskakująca, że jest za późno – kto za 
tym stoi? – że to doprowadzi do sprzeczności i bardzo 
wielu szczegółowych problemów. Takie wątpliwo-
ści pojawiały się przy projekcie: Polska niepodległa. 
Jestem przekonany, że przodkowie wszystkich nas na 
tej sali 100 lat temu przełamali tego typu wątpliwości 
i jeszcze wiele innych, dzięki czemu powstała Polska 
niepodległa. Nie bądźmy powściągliwi w radowaniu 
się z tego faktu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odnoszę wrażenie, że dyskutujemy o 2 różnych 

sprawach. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, 
usprawiedliwiając napisaną na kolanie ustawę o dniu 
wolnym 12 listopada, mówią nie o 12 listopada, ale 
o wadze obchodów Dnia Niepodległości, który przy-
pada na dzień 11 listopada. Tak jakby jedno z drugim 
miało coś wspólnego. Przecież Dniem Niepodległości 
jest dzień 11 listopada.

(Senator Waldemar Sługocki: No właśnie.)
Świętowanie tego dnia w sposób godny i podnio-

sły nie ma nic wspólnego z wolnym dniem 12 listo-
pada. Dzień 12 listopada, dzień wolny czy też dzień 
pracujący, w żaden sposób nie podniesie rangi 11 li-
stopada. Nie ma z tym nic wspólnego.

Słuchałem argumentów pana senatora Radziwiłła 
o wyższości świętowania dwudniowego nad święto-
waniem jednodniowym. Niech pan senator mi wyba-
czy, ale to jest taki poziom dyskusji jak w przypadku 
dyskutowania o wyższości świąt Wielkanocy nad 
świętami Bożego Narodzenia.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Wiadomo, że 
Wielkanoc jest ważniejsza.)

(Senator Bogdan Borusewicz: W porządku. To 
logiczne.)

Możemy dyskutować. To będzie taka sama dysku-
sja jak dyskusja nad tym, czy świętować przez 2 dni, 
czy świętować 1 dzień. Dzisiaj, Wysoki Senacie, nie 
dyskutujemy na tej sali nad tym, czy lepiej świętować 

w garniturze i spotka pan młodego patriotę ubranego 
w koszulkę patriotyczną z napisem „Pamiętamy” na 
plecach i z przodu, a on podejdzie do pana i zapyta: 
a dlaczego tak skromnie? A dlaczego nie dajesz świa-
dectwa? Przecież można lepiej i bardziej.

W rozwinięciu tego, o czym pan mówił, pan se-
nator Radziwiłł postanowił pouczyć nas w kwestii 
tego, co się wydarzyło 12 listopada. Powiedział pan, 
Panie Senatorze, że 12 listopada Rada Regencyjna 
przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo 
Piłsudskiemu. Mamy, zdaje się, różne źródła. No, 
mamy na sali autorytet i w razie czego można za-
pytać. Akurat było to 11 listopada, a dwunastego to 
Rada Regencyjna chciała powierzyć misję utworzenia 
rządu Piłsudskiemu, czego on nie przyjął, w związ-
ku z czym 14 listopada rada się rozwiązała. Czy 
w związku z tym, że ja nie pomyliłem dat, jestem 
lepszym patriotą? Nie sądzę, nie sądzę. Chciałem 
tylko wykazać, że po tamtej stronie też jakaś świa-
domość historyczna istnieje.

A na koniec… Oczywiście mógłbym długo mówić 
na temat tego, w jaki sposób to zostało przygotowane, 
ale wystarczy, że odeślę ludzi, którzy być może kie-
dyś będą chcieli przeczytać ten stenogram, do tego, 
co powiedział pan senator Bobko. Tak jest. Ważne, 
że wszyscy będziemy świętować razem, wszyscy 
będziemy się cieszyć. Co więcej, tak się składa, że 
ta data, że tak powiem, wpisuje nas w świętowanie 
europejskie, ponieważ są kraje, potężne i nam bliskie, 
które świętują tego samego dnia. Tym bardziej chcę 
podkreślić, że jest to fenomenalna data. Rzadko tak 
się składa, żeby po 2 stronach kontynentu 2 narody 
świętowały tego samego dnia takie samo wydarze-
nie. W związku z tym chcę powiedzieć, że bez kwe-
stionowania naszego zaangażowania i radości z tej 
setnej, okrągłej rocznicy, nadal będę twierdził, iż ta 
łyżka dziegciu wedle starego przysłowia może wielu 
ludziom, którzy będą zaskoczeni tym, co się wydarzy 
dwunastego, bo jest to robione na ostatni moment, 
niestety zepsuć całą beczkę miodu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ślusarz.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Będzie poza moją intencją, jeżeli mój głos zosta-

nie odebrany jako głos polemiczny do czyjejkolwiek 
wypowiedzi. To nie jest moja intencja.

Proszę państwa, mówiono, że ta ustawa wywo-
ła konfuzję w obrocie gospodarczym, że ta ustawa 
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(senator J. Wcisła) (Senator Bogdan Borusewicz: Ja też.)
Brakuje mi w tej dyskusji… Nie mówi się o tym, 

że kolejny wolny dzień to jest dzień, w którym nie 
podniesiemy naszego PKB. A my mamy gonić kraje 
UE, my w tym roku, według planów, mamy prze-
ścignąć Portugalię, jeśli chodzi o dochód PKB na 
jednego mieszkańca. Jako naród musimy pamiętać 
o jednym – że tylko pracą, tylko pracą możemy do-
gonić kraje UE. I mówmy o tej pracy, mówmy, że 
praca jest niezwykle ważna dla każdego, że praca 
jest cenna, że dzięki temu, że część społeczeństwa 
pracuje więcej – może jest mądrzejsza, może lepiej 
wykształcona, może urodziła się, powiedziałbym, 
w lepszych warunkach… Ta część społeczeństwa, 
pracując, pracuje na tych, którzy pracują mniej, są 
mniej zaradni. Czyli to 500+ przenosimy z tej części 
społeczeństwa, która pracuje więcej, do tej części 
społeczeństwa, która tego potrzebuje…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zgadza się.)
No ale musimy mówić o etosie pracy. Każdy do-

datkowy dzień wolny… Ja nie mówię, że on nie jest 
ważny, bo jest ważny, ale to jest dodatkowy dzień, 
który nas opóźnia w dojściu do poziomu krajów UE. 
Nie chcę dzielić, bo uważam, że Senat jest Izbą zadu-
my, ale i mądrości… Zastanówmy się zatem wspól-
nie, czy rzeczywiście ten poniedziałek 12 listopada 
jest tak istotny w obchodach stulecia niepodległości 
Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze ktoś zabiera głos czy nie? Nie.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ padł wniosek formalny, a nie było 

kworum, spróbuję w tej chwili… Czy jest kworum? 
Bardzo proszę… Pan marszałek zgłosił wniosek for-
malny…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 
Marszałku…)

Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, niech pan nie sprowadza tego 

mojego wniosku… nie doprowadza do sytuacji ku-
riozalnej. Zakończyliśmy już dyskusję, a mój wnio-
sek dotyczył przerwy, tak żeby mógł przybyć tutaj 
przedstawiciel rządu.

(Głos z sali: W tej chwili to już…)
W tej chwili zakończyliśmy dyskusję, więc…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale jest taki wniosek pana, no to, Panie 

Marszałku…

przez 2 dni, czy świętować 1 dzień, ale dyskutujemy 
nad procedurami.

(Senator Bogdan Borusewicz: Lepiej.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Lepiej.)
Jaką mamy sytuację? Dyskutujemy od co najmniej 

roku. Rząd i różne inne organy państwowe przygo-
towują się do świętowania stulecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. I nagle, na kilka dni przed 
finiszem, pojawia się pomysł prezentu dla części spo-
łeczeństwa w postaci 1 dnia wolnego pod pretekstem 
świętowania Dnia Niepodległości.

Moim zdaniem, ten pomysł nieprzypadkowo jest 
rzucony w okresie kampanii wyborczej, przed waż-
nym finałem tej kampanii. Jestem przekonany co do 
tego, że intencją nie jest tu lepsze świętowanie 11 li-
stopada, ale wysłanie sygnału, że hojny rząd daje 
społeczeństwu prezent w postaci 1 dnia wolnego.

Ustawa jest legislacyjnie źle przygotowana. Budzi 
wiele wątpliwości. Dezorganizuje wiele sfer życia 
publicznego. Proszę więc nie powtarzać tu, nie uży-
wać wyświechtanego argumentu, że ci, którzy chcą 
świętować przez 2 dni stulecie odzyskania niepod-
ległości, chcą świętować godniej niż ci, którzy chcą 
świętować Dzień Niepodległości tylko 11 listopada. 
Im ten 11 listopada wystarczy. Nie muszą 12 listopada 
odpoczywać po świętowaniu.

Prosiłbym, byśmy się na tym skupili i zostawili 
święto 11 listopada w granicach dnia 11 listopada. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Na pewno 11 listopada to jeden z takich dni, w któ-

rych powinniśmy świętować. Na ten dzień czekaliśmy 
100 lat. Inicjatywa poselska jest bardzo cenna, ale 
dyskusja, która odbywa się w Senacie i w mediach, 
pokazuje, że ten dzień bardzo nas dzieli.

Mnie niepokoi coś innego. Nie rozumiem, dlacze-
go 12 listopada część społeczeństwa ma pracować – ja 
mam pójść do pracy – a część społeczeństwa ma świę-
tować. Jeżeli świętujemy, no to świętujemy. Jeżeli jest 
to dzień 11 listopada, no to świętujemy 11 listopada. 
I niech wszyscy Polacy świętują – nie tylko w Polsce, 
ale i Polonia. Czyli 60 milionów Polaków świętuje 
Dzień Niepodległości. Żeby była jasność, kiedy ten 
dzień jest – on nie jest w poniedziałek. Ja świętuję 
11 listopada… (Oklaski)
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sków do ustawy o Ustanowieniu Święta Narodowego 
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
odbędzie się dzisiaj, 15 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach, w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dzisiaj, 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, 
w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków do ustawy 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich odbędzie się dzisiaj, 15 mi-
nut po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 217. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ogłaszam przerwę do godziny 16.35.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 36  

do godziny 16 minut 13)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Chciałbym poinformować o przedłużeniu przerwy 
do godziny 17.00.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 13  
do godziny 17 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, 

że kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 
dni 21, 22 i 23 listopada br. Porządek tego posie-
dzenia zostanie państwu dostarczony drogą elek-
troniczną.

Szanowni Państwo Senatorowie, na państwa pulpi-
tach znajduje się publikacja wydana z okazji dwudzie-
stej piątej rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu III 
kadencji, 1993–1997. 19 października br. odbyło się 
w Senacie uroczyste spotkanie senatorów III kadencji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 980.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pan nie pod-
daje pod głosowanie tego wniosku, no bo to jest ku-
riozum! Po co teraz przedstawiciel rządu ma przyjść?)

No bo pan zgłosił taki wniosek, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Po co?)
No, zgłosił pan. Nie wiem po co. Pan zgłosił.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja zgłosiłem po to, 

żeby go zapytać… A pan uniemożliwił to.)
Pan odwołuje… Czyli nie poddawać pod głoso-

wanie tego wniosku. Tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie.)
Głosować, nie głosować? No, Panie Marszałku, 

pan powiedział, żeby nie głosować. Proszę mi po-
wiedzieć, jeśli…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
…pan wycofuje się z tego wniosku…
(Senator Bogdan Borusewicz: …ten wniosek prze-

stał mieć sens.)
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: I pan doskonale 

o tym wie.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec…
(Rozmowy na sali)
Tak, oczywiście, przepraszam.
Głosowanie będzie pod koniec posiedzenia – to 

jest zgodne z prawdą.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę, nim zostanie to prze-
głosowane, Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisję Kultury i Środków 
Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Ogłaszam przerwę do godziny…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: A komisje?)
Tak, dobrze, a ja policzę…
Proszę bardzo.
Proszę o ogłoszenia.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w toku debaty nad ustawą o Funduszu Dróg 
Samorządowych odbędzie się dzisiaj, bezpośrednio 
po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu w sprawie rozpatrzenia wnio-

(marszałek S. Karczewski)
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Głosowało 75 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmia-
nie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 957 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra 
Florka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej na posiedzeniu w dniu 25 października 
2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone przez pana se-
natora Tadeusza Kopcia i uznała, że wychodzą one 
poza zakres ustawy. W związku z tym komisja pro-
ponuje przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Tadeusz 

Kopeć, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Tadeusz Kopeć: Nie.)
Nie? Dziękuję.
Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności zo-

stanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wy-
padku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawiony-
mi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, popartym przez komisję, o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej usta-
wę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 24 październi-
ka jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
zmian w składzie komisji senackich i rekomenduje 
Wysokiej Izbie jego przyjęcie.

Uchwała Senatu w sprawie zmian w składzie ko-
misji senackich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje sena-
tora Andrzeja Stanisławka z Komisji Zdrowia. 
Senat Rzeczypospolitej wybiera senatora Andrzeja 
Stanisławka do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie widzę, nie słyszę chętnych.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 962 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.
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podmiot kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W myśl 
poprawek oświadczenie pracownika będzie dotyczyło 
wykonywania przez osobę najbliższą nie tylko działal-
ności gospodarczej, ale także czynności na podstawie 
stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 73 głosowało za, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 przysądza, że niezłożenie przez 

pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wymaga-
nego ustawą oświadczenia, złożenie oświadczenia 
niezgodnego z prawdą albo niedokonanie aktualizacji 
oświadczenia należy uznać za nienależyte wywią-
zywanie się z obowiązków służbowych, które może 
stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy 
za wypowiedzeniem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 20 było za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 50 było za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o pracowniczych planach 
kapitałowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 968 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła sprawozdanie, w którym zawarła zesta-
wienie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu komi-
sji; druk senacki nr 967 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 24 było za, 51 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami. 

Nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować łącznie. 
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad 
poprawkami nr 2 i 5.

Poprawki nr 1 i 4 wskazują głównego inspektora 
pracy jako podmiot, do którego pracownik Państwowej 
Inspekcji Pracy powinien złożyć oświadczenie o wy-
konywaniu przez osoby najbliższe określonej działal-
ności, a także przesądzają, że oświadczenie składać 
będą nie tylko pracownicy PIP wykonujący czynno-
ści kontrolne, ale również pracownicy nadzorujący. 
Poprawki zmierzają ponadto do rozszerzenia zakresu 
oświadczenia – będzie ono dotyczyło nie tylko wy-
konywania przez osoby najbliższe pracownikom PIP 
działalności gospodarczej, ale także czynności na pod-
stawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 19 było za, 52 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawki zostały odrzucone.
Głosujemy nad poprawkami nr 2 i 5.
Poprawki nr 2 i 5 przesądzają, że oświadczenie 

o wykonywaniu przez osoby najbliższe określonej 
działalności będzie składał nie tylko pracownik PIP 
wykonujący czynności kontrolne, ale również pra-
cownik nadzorujący. Poprawki zmierzają ponadto do 
skorelowania zakresu oświadczenia składanego przez 
pracownika Państwowej Inspekcji Pracy z art. 10 ust. 1 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, określającym 

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca B. Orzechowska) (Senator Mieczysław Augustyn: 240.)
…240 zł byłyby waloryzowane, a w ustawie nie 

ma zapisu na ten temat.
Oczywiście była też projektowana poprawka do-

tycząca gwarancji prywatności. Jest zwykły zapis, 
który mówi, że to jest własność prywatna – jest to bar-
dzo dobre określenie – tylko nie mówi się, co będzie 
w przypadku, gdy ta zasada zostanie naruszona, co na 
mocy ustawy może się stać. Tak też było w przypadku 
OFE. My powiadamy, że wtedy wkłady powinny być 
zwrócone, ale też zwaloryzowane. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostali panowie, senator sprawozdawca lub 

senator wnioskodawca, chcą jeszcze zabrać głos? Pan 
senator Jan Rulewski i pan senator Grzegorz Bierecki?

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
popartym przez połączone komisje, o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów; 51 było za, 23 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych.

Proszę państwa, powracamy do rozpatrywania 
punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 955 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 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

25 października na posiedzeniu połączonych 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
były rozpatrywane poprawki przedstawione przez 
komisje i poprawki przedstawione przez pana sena-
tora Rulewskiego. Komisje proszą o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połą-

czonych komisji, pana senatora Jana Rulewskiego, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tej kluczowej i ważnej ustawy zgłosiliśmy 

8 poprawek. Nie będę ich wszystkich in extenso cy-
tował, ale powiem, że 3 z nich, najważniejsze, spro-
wadzają się do tego, żeby zezwolić na uczestniczenie 
w programie PPK osobom, których zakres działalno-
ści zawodowej trwa więcej niż 60 lat, jak to określa 
ustawa, czyli chodzi o czas prowadzenia działalności 
zawodowej.

Druga poprawka zmierza do tego, żeby w miarę 
upływu wieku móc zmieniać proporcje wypłacanych 
rat i stałej kwoty. Dziś w tej ustawie jest określone 
tylko to, że cały czas jednorazowo jest wypłata 25% 
środków zgromadzonych w wieku lat 60, a później 
podział na 120 rat.

I wreszcie… Właśnie z tym związane jest to, że je-
śli ktoś z tych ubezpieczonych pobierze raty w mniej-
szej ilości, np. na skutek zbliżającego się, powiedzmy, 
okresu metrykalnego, to jest karany podatkiem.

Czwarta poprawka mówi o tym, że sfera budżeto-
wa w tej ustawie ujęta będzie – w dobroci tej ustawy 
– dopiero za przeszło 2 lata. My powiadamy, że ten 
okres na przygotowanie powinien trwać najwyżej 
rok. Po prostu nie chcemy dyskryminacji sfery bu-
dżetowej.

Proszę o…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze walory-

zacja.)
A tak, przepraszam. I dziękuję bardzo. 

Rzeczywiście autorem poprawek jest również pan 
senator Augustyn. Jeszcze więcej poprawek… Ważna 
jest waloryzacja. Korzystna opłata powitalna, 240…

(Senator Mieczysław Augustyn: 250.)
…250 zł, oraz kwota co roku uzupełniająca wkła-

dy pracownicze w wysokości 250…
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o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń, a nie zeznań.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zapewnia stosowanie prawidłowej 

nazwy dowódcy Żandarmerii Wojskowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 ma na celu doprecyzowanie ozna-

czenia klauzuli tajności międzynarodowych infor-
macji niejawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze głosujemy…
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 powoduje, że żołnierze 

Żandarmerii Wojskowej przy wykonywaniu czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych, w odniesieniu 
do możliwości posługiwania się dokumentami 
publicznymi, będą mieli takie same uprawnienia 
jak m.in. policjanci czy funkcjonariusze Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę… Aha, jeszcze chwileczkę.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 koryguje polecenie nowelizacyjne 

zawarte w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Dziewiąta już była, tak? Dobrze.

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o produktach kosmetycznych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 963 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 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o produktach ko-
smetycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o dokumentach 
publicznych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 956 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 uwzględnia terminologię, jaką po-

sługuję się ustawa o tachografach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 74 było za. (Głosowanie 

nr 17)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 2, 3 i 6 należy głosować łącz-

nie.
Poprawka nr 2 dostosowuje terminologię, jaką po-

sługuje się ustawa, do ustawy o ochronie informacji 
niejawnych. Poprawki nr 3 i 6 realizują ten sam cel.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 4 powoduje, że osoba składają-

ca oświadczenie o niekaralności będzie pouczona 

(marszałek S. Karczewski)
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Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o kołach gospodyń 
wiejskich.

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 969 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 

25 października 2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone 
w toku debaty nad ustawą o kołach gospodyń wiej-
skich i przedstawia Wysokiemu Senatowi następują-
ce stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć zawarte 
w pkcie II poprawki nr 1, 4–7, 9, 11–13, 15–19, 21–29, 
31, 33–36, 38–42 oraz 44–47. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senatorowie 

Libicki, Chróścikowski, Poślednik i Kamiński.
(Senator Jan Filip Libicki: Nie.)
Dziękuję.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Jana Filipa Libickiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw…
(Głos z sali: Senatora z PSL.)
No tak, z PSL. Dobrze…
(Rozmowy na sali)
Wniosek o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 7 – za, 52 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy…
(Głos z sali: 16 się wstrzymało.)
Tak, 16, a powiedziałem: 14.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

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

(Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o dokumentach 
publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przestawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 965 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 54 – za, 1 – przeciw, 19 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 966 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 75 senatorów, 73 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

(marszałek S. Karczewski)
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 6, 11, 18 i 38 wprowadzają do ustawy 

terminologię kodeksu cywilnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 75 – za. (Głosowanie 

nr 32)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 7 prawidłowo określa reprezen-

tację koła gospodyń wiejskich z podkreśleniem, 
że zaciąganie zobowiązań jest elementem repre-
zentacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 51 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 prawidłowo…
(Głos z sali: Poprawka nr 9…)
Aha, w wypadku odrzucenia, a została przyjęta. 

Okej. Czyli teraz poprawka nr 9… Przepraszam.
Poprawki nr 9, 24, 40 i 47 usuwają sprzeczność 

w ustawie w zakresie możliwości podziału zysku koła 
pomiędzy jego członków.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 10 skreśla fragment przepisu, który 

nieprecyzyjnie określa zasady odpowiedzialności 
członków założycieli koła.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 23 – za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 12 skreśla niepotrzebny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.

(Głos z sali: Powiedział pan: 12.)
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: No, to średnia.)
Tak, średnia to 14.
Powtórzę wyniki głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 7 – za, aż 52 – przeciw, 

a wstrzymało się zaledwie 16. (Głosowanie nr 27)
(Wesołość na sali)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawki nr 1, 19, 29 i 42 wprowadzają do ustawy 
zasady likwidacji koła gospodyń wiejskich wzorowa-
ne na ustawie o fundacjach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie… No, jeszcze chwila.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2…
(Głos z sali: Nie, nie.)
Słucham?
(Głos z sali: Nr 3…)
A, nr 3. Dobrze.
Poprawki nr 3, 14 i 32 znoszą ograniczenia w za-

kładaniu kół gospodyń wiejskich i w przystępowaniu 
do kół gospodyń wiejskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 22 – za, 51 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 4 wprowadza siedzibę koła gospodyń 

wiejskich jako kryterium pierwszeństwa rejestracji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 5 i 13 prawidłowo formułują przepis 

kompetencyjny do wydania decyzji oraz eliminują 
z ustawy zwroty sugerujące, że ustawa nie zawiera 
kompleksowej regulacji i działalności kół gospodyń 
wiejskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

(marszałek S. Karczewski)
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Teraz poprawki nr 23 i 39, które ujednolicają ter-
minologię ustawy i dostosowują ją do terminologii 
kodeksu cywilnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 25, 26 i 46 usuwają sprzeczność 

w ustawie w zakresie domniemania kompetencji or-
ganów koła.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 43)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 27 usuwa zbędne wyrazy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 28 rozstrzyga o obowiązku wszczęcia 

czynności nadzorczych na wniosek pełnomocnika 
rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 31 wprowadza oznaczenie przepisu 

odróżniające go od przepisu, który wcześniej wszedł 
w życie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 33 skraca do jednego miesiąca ter-

min na deklarację dotychczasowych kół o rejestracji 
na nowych zasadach i modyfikuje procedurę w tym 
zakresie.

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

Poprawka nr 15 wyłącza do odrębnej jednostki 
redakcyjnej przepis umożliwiający upoważnienie 
kierowników biur powiatowych do wydania decyzji, 
rozszerza zakres tego upoważnienia i nadaje mu pra-
widłowe brzmienie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 rozstrzyga o pierwszeństwie 

rejestracji koła ze względu na kolejność złożenia 
wniosku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 17 poprawia odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 21 uzupełnia dane zawarte w re-

jestrze w zakresie dotyczącym kół gospodyń wiej-
skich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 22 uzupełnia dane zawarte w reje-

strze w zakresie dotyczącym członków koła.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 22 uzupełnia dane zawarte w reje-

strze w zakresie…
(Senator Kazimierz Kleina: Poprawki nr 23 i 39.)
Była nr 22?
(Głos z sali: Tak.)

(marszałek S. Karczewski)
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 53)
Poprawka została przyjęta.
Która teraz…
(Głos z sali: 45.)
Dobrze.
Poprawka nr 45 usuwa sprzeczność między prze-

pisami ustawy a wzorcowym statutem koła gospodyń 
wiejskich.

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

(Głosowanie nr 54)
Poprawka została przyjęta.
Teraz przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem 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 74 senatorów, 65 było za, 4 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o kołach gospodyń 
wiejskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa uży-
teczności publicznej „Poczta Polska”.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 964 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 73 senatorów, 70 było za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa uży-
teczności publicznej „Poczta Polska”.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 958 A.

(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 50 było za, 24 – przeciw. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 34 pozwala na rejestrację wszystkich 

kół gospodyń wiejskich, które dotychczas działały 
w danej wsi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 35 doprecyzowuje procedurę pomocy 

finansowej dla kół gospodyń wiejskich.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 36 określa limit wydatków na pomoc 

finansową dla kół gospodyń wiejskich i wprowadza 
mechanizm korygujący.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 37 wydłuża vacatio legis do 14 dni.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 24 było za, 51 – przeciw. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 41 ujednolica zasady określenia kwo-

rum we wzorcowym statucie koła gospodyń wiej-
skich.

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

(Głosowanie nr 52)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 44 poprawia błędy składniowe.
Kto jest za?

(marszałek S. Karczewski)
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niu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych 
Niezłomnych.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk nr 961 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 74 senatorów, 55 – za, 7 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustano-
wieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych 
Niezłomnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej 
(poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 
stycznia 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 959 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej 
(poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 
stycznia 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 735 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Rafała Ambrozika do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

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 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Prasowej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnosiły 
o wprowadzenie poprawki do ustawy. To druk se-
nacki nr 960 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej po-
prawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
poprawką.

Poprawka wskazuje w sposób niebudzący wąt-
pliwości, kto będzie mógł korzystać z prawa do 
nieodpłatnego nabycia akcji objętych przez Skarb 
Państwa w wyniku przejęcia spółki przejmowanej, 
oraz przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników, które będą stosowane 
w odniesieniu do takiego nabycia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 72 – za, 2 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 54 – za, 10 – przeciw, 11 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Prasowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o ustanowie-

(marszałek S. Karczewski)
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To proszę.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym tylko powtórzyć to, co wczoraj już 

zgłosiłem. Mianowicie uważam za pozbawione… 
i wręcz nieracjonalne włączanie do tej ustawy wy-
konywania działalności w zakresie pozyskiwania 
odszkodowań… Chodzi mi tutaj o 2 kategorie osób, 
mianowicie radców prawnych i adwokatów. Są to 
bowiem osobne kategorie osób, które się cechują tym, 
że mają ukończone studia, mają ukończone aplikacje 
zakończone zdanym egzaminem, są wpisane na okre-
ślone listy i mają swój zbiór deontologiczny, który jest 
dużo szerszy, dużo bardziej wymagający aniżeli to, co 
się proponuje w tej ustawie. I, tak jak powiedziałem, 
wczoraj, nie ma żadnych racji przemawiających za 
tym, żeby włączać ich do tej ustawy, przeznaczonej 
dla osób, które nie potrzebują jakichkolwiek kwa-
lifikacji, które w dotychczasowej działalności wy-
kazały się nieprzestrzeganiem elementarnych zasad 
etycznych. Chodzi o różnego rodzaju nagabywanie 
pacjentów w szpitalach, żeby dawali pełnomocnictwa 
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, czy 
też pozyskiwanie tych odszkodowań i branie sobie 
jako honorariów czasami nawet 50% pozyskanych 
sum, czy też wreszcie branie bezpośrednio w swoje 
władztwo tych pieniędzy od firm odszkodowawczych, 
o czym oczywiście w żadnej działalności jakiegokol-
wiek adwokata czy radcy prawnego nawet pomyśleć 
nie można. Wobec tego uważam za wręcz nieracjonal-
ne – żeby nie powiedzieć: absurdalne – łączenie… To 
jest tak, jakbyśmy chcieli w jednej ustawie połączyć 
lekarza i felczera czy lekarza i pielęgniarkę, usta-
nowić dla nich jednakowe standardy wykonywania 
działalności. Stąd mój apel, żeby jednak tę poprawkę, 
którą zgłosiłem, Wysoka Izba zechciała przyjąć. Nie 
będę się nad tym rozwodził, bo jest późno. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Jaki numer?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, jest siedemnasta… Nie jest późno, 17.40.
(Senator Jan Rulewski: Jaki numer?)
Dobrze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Druga poprawka.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Alicja Zając: Nie.)
Nie.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Rafała Ambrozika do reprezentowania stanowi-
ska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych i zobowiązał te komisje do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 862 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 

Biereckiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku!
Komisje na posiedzeniu w dniu 26 października 

rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty z dnia 
25 października nad ustawą o świadczeniu usług 
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
– sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 862 X 
– i rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie po-
prawek nr 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie drugiego czytania wnioski o charak-

terze legislacyjnym zgłosili senatorowie Bierecki, 
Rulewski, Cichoń i Stanisławek.

(Senator Zbigniew Cichoń: Ja chciałbym.)

(marszałek S. Karczewski)
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Głosowało 73 senatorów, 2 było za, 70 – przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 6 ujednolica terminologię.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 ma charakter…
(Głos z sali: Nr 7.)
Poprawka nr 7, oczywiście. Poprawka nr 7 ma 

charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73, wszyscy senatorowie byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 zmienia miejsce przepisu określa-

jącego zakaz niektórych form reklamy i akwizycji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 71 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 69)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 wprowadza zakaz cesji wierzytel-

ności z czynów niedozwolonych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11.
(Głos z sali: Teraz głosowanie nad całością.)
Słucham? Nad całością? W wypadku odrzuce-

nia… Aha, tamte były przyjęte. Dobrze.
Teraz, proszę państwa, przystępujemy do gło-

sowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek 
oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora 
Grzegorza Biereckiego do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami według kolejności prze-
pisów projektu, druk nr 862 X, a następnie nad przy-
jęciem projektu, druk nr 862 S, w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka nr 1 uzupełnia przepis określający za-
kres ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, nie podpowiadajcie. No, wszyscy 

mają materiały.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, le-

cimy dalej.)
No tak, ale to przeszkadza, te…
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 63)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 2, 3 i 10 należy głosować 

łącznie. Wyłączają one z zakresu ustawy adwokatów 
i radców prawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 35 – za, 32 – przeciw, 

5 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 64)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 zmienia sposób opisu zasad wyna-

gradzania adwokatów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o głosowanie.
Panowie siedzący w pierwszym rzędzie, bardzo 

proszę o niekomentowanie. Głosujemy, a nie komen-
tujemy. W domu będziemy komentować.

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 65 było za, 5 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 eliminuje zakaz niektórych form 

reklamy i akwizycji usług doradztwa odszkodowaw-
czego.

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

(marszałek S. Karczewski)
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(Poruszenie na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu…
(Senator Robert Gaweł: Coś się zepsuło.)
Proszę państwa, Panie Senatorze… Chcecie prze-

rwy? No, możemy zrobić przerwę i wtedy będziecie 
dyskutować.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 
Marszałku, ja tylko zadałem pytanie…)

Powracamy do rozpatrywania…
(Senator Bogdan Borusewicz: …co się dzieje 

w PiS.)
Nie komentujemy, Panie Senatorze, chyba pan wie 

o tym. No, chyba że pan nie wie.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.

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 972 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 

która obradowała w dniu dzisiejszym, rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy o Solidarnościowym 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych bez 
poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Rzeczywiście brakuje pieniędzy na wsparcie 

osób niepełnosprawnych, ale brakuje ich przede 
wszystkim w systemie. System ten oparty jest 
przede wszystkim na pracy Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gdyby 
środki, które są przewidziane na realizację tej usta-
wy, były skierowane właśnie tam, gdyby ta ustawa 
była nowelizacją ustawy o Państwowym Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wówczas 
z powodzeniem można by było zrealizować te cele, 

Głosowało 73 senatorów, 72 było za, 1 wstrzymał 
się od głosu. (Głosowanie nr 71)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o świadczeniu usług w zakre-
sie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wyni-
kających z czynu niedozwolonego i podjął uchwałę 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Grzegorza Biereckiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego pierwszego porządku obrad: ustawa zmieniają-
ca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 977 A.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszę nie rozmawiać, bo to 

przeszkadza. Możemy zrobić przerwę, żebyście się 
wygadali.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: wyrażenie zgo-
dy na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

Przed przerwą w obradach powołana przez Sejm 
rzecznik praw dziecka odpowiadała na pytania se-
natorów.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyraże-
nia zgody na powołanie na stanowisko rzecznika praw 
dziecka Agnieszki Marii Dudzińskiej.

Kto jest za powołaniem na stanowisko rzecznika 
praw dziecka Agnieszki Marii Dudzińskiej?

Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 1 był za, 67 – przeciw, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

nie wyraził zgody na powołanie pani Agnieszki Marii 
Dudzińskiej na stanowisko rzecznika praw dziecka.

(marszałek S. Karczewski)
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Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu komisji, o których pan wspomniał 

wcześniej… (Wesołość na sali) …chciałbym przed-
stawić stanowisko dotyczące Funduszu Dróg 
Samorządowych, tej właśnie ustawy.

I tak: komisje rozpatrzyły 16 wniosków, z tym że 
pierwszy wniosek dotyczył przyjęcia ustawy bez po-
prawek i ten wniosek nie uzyskał akceptacji komisji.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Uzyskał czy 
nie?)

Nie uzyskał.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie uzyskał.)
Ponieważ 7 senatorów, członków komisji, głoso-

wało za przyjęciem i również 7 głosowało przeciw, 
wniosek nie uzyskał akceptacji komisji. Następnie 
rozpatrzono 15 poprawek, które zostały zgłoszone 
przez senatorów, i te poprawki również nie uzyskały 
akceptacji komisji. Tym razem 6 senatorów było za, 
a 8 senatorów było przeciw. Zatem żaden z wniosków 
nie uzyskał akceptacji połączonych komisji. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Jak to?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przystępujemy… Nie. Ja wiem, o co chodzi. 

(Wesołość na sali)
Przystępujemy do głosowania…
(Senator Marek Borowski: Ale, Panie Marszałku, 

czy można mieć pytanie…)
Ale już przystępujemy do głosowania.
(Senator Marek Borowski: Ale wcześniej nie mo-

głem się zgłosić, a chciałem zadać pytanie…)
Nie, ale tutaj nie ma takiej formuły…
(Głos z sali: Jak to nie ma?)
No, Panie Senatorze. No co pan?
(Senator Marek Borowski: Nie ma?)
(Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali)
Przepraszam. Czy pani… czy senator wniosko-

dawca…
(Senator Marek Borowski: Nie wiem, jaka jest 

sytuacja.)
To już trudno.
Czy senator wnioskodawca, Jadwiga Rotnicka, lub 

pozostały senator sprawozdawca, Piotr Florek, chcą 
jeszcze zabrać głoś? Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
(Głos z sali: Ale ja chciałbym…)
Nie ma, Panie Senatorze, w tym momencie moż-

liwości zadawania pytań wnioskodawcom i sprawoz-
dawcom.

które są zapisane w ustawie. Tymczasem ta usta-
wa tak naprawdę wyłącza ze społecznej kontroli 
i udziału interesariuszy ogromne pieniądze, które 
powinny być przeznaczone na aktywizację osób 
bezrobotnych, także te pozyskane z innych źródeł. 
Tym bardziej, że nie przyjęto na posiedzeniu komi-
sji naszych poprawek, które miały ucywilizować tę 
ustawę, wnosimy o jej odrzucenie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Pan senator Rulewski? Pan senator 
Mieczysław Augustyn?

(Senator Mieczysław Augustyn: …Odrzucenia.)
Pytam, czy pan chce jeszcze zabrać głos. W tej 

procedurze może pan dwukrotnie zabrać głos. No, 
tak to wygląda.

(Głosy z sali: Nie, nie.)
No nie, może…
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 51 było za, 20 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 74)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o Solidarnościowym 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego czwartego porządku obrad: ustawa o Funduszu 
Dróg Samorządowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 973 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(senator sprawozdawca M. Augustyn)
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Głosowało 72 senatorów, 21 senatorów głosowało 
za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 76)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 50 senatorów, 21 było za… O, przepra-

szam. Głosowało 71 senatorów, 50 – za, 21 – przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 77)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 970 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu 26 października roz- października roz-października roz-

patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty odby-
tej 26 października nad ustawą o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw. Komisja wnosi do Wysokiego Senatu o przy-
jęcie wniosku zawartego w pkcie I, czyli o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Kazimierz Kleina chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Przypominam, że pan senator Kazimierz Kleina 

wycofał swój wniosek – pkt II, ppkt 3 zawarty w dru-
ku nr 970 Z.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 54 było za, 14 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich.

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 976 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedłożyć w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie, które dzisiaj 
komisja przygotowała w związku ze złożeniem wnio-
sków o odrzucenie ustawy. Komisja wniosek odrzu-
ciła i prosi o przyjęcie wniosku zawartego w pkcie II, 
czyli o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana 
senatora Kazimierza Kleiny o odrzucenie ustawy.

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

(marszałek S. Karczewski)
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ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 skreśla przepis niemający wartości 

normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 koryguje błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 dodaje przepis merytoryczny prze-

sądzający, że minister właściwy do spraw gospodarki 
pełni rolę krajowej jednostki zarządzającej w ramach 
OpenPEPPOL.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 skreśla powtórzenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 83)
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?
Głosujemy.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konce-
sjach na roboty budowlane lub usługi oraz partner-
stwie publiczno-prywatnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego dziewiątego porządku obrad: ustawa o ustano-

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych popartym 
przez komisję o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 52 – za, 20 – przeciw. 

(Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 971 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 71 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie-
których innych ustaw

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o elektro-
nicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz part-
nerstwie publiczno-prywatnym.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 975 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 

(marszałek S. Karczewski)
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Senator Barbara Borys-Damięcka:

Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że pan 
senator mówi nieprawdę, ponieważ posiedzenie komi-
sji nie tylko rozpoczęło się punktualnie po ogłoszeniu, 
ale nawet z parominutowym opóźnieniem, i skład na 
posiedzeniu komisji był taki, jaki jest wynik głoso-
wania. Czyli obie połączone komisje przegłosowały 
wniosek o odrzucenie. I bardzo proszę o poparcie 
tego wniosku. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję pani senator.
Jeszcze pan senator Jan Rulewski? Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Wniosek mniejszości przywraca w tej ustawie 
zasadę równości obywateli w obliczu obchodów 
Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej przez to, że skreśla artykuł, w którym 
wykluczona była liczna grupa pracowników han-
dlu. Nadto skreśla się zbędną i błędną preambułę. 
I jeszcze, powiedziałbym, zgodnie z logiką po-
prawia się brzmienie przepisu dotyczącego tego, 
czym jest dzień 12 listopada 2018 r. Dziękuję 
w imieniu…

(Rozmowy na sali)
Dziękuję panu senatorowi Ryszce za to, że przy-

łączył się do tego wniosku. Ale jeszcze jako autor 
poprawki zgłoszonej podczas dzisiejszych obrad, 
zmierzającej do tego, żeby ta zasada równości 
obejmowała również pracowników służby zdrowia 
i aptek, proszę pana senatora Ryszkę, aby jako re-
prezentant znaczącej grupy też się do tej poprawki 
przyłączył. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Wniosek komisji.)
(Senator Piotr Zientarski: Wniosek połączonych 

komisji.)

wieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 978 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Czesława 
Ryszkę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu na po-
siedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyły wnioski 
zgłoszone w toku debaty, również w dniu dzisiej-
szym, nad ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego 
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisje wnoszą, aby Wysoki Senat raczył przy-
jąć wniosek zawarty w pkcie I, czyli wniosek mniej-
szości o odrzucenie ustawy. Ale dodam, że stało się 
to w wyniku nieobecności kilku senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości.

(Głos z sali: To nie ma znaczenia.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Których? No jak to, nie może…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Sprzeciw! 

Sprzeciw! Zgłaszam sprzeciw. To nieprawda. 
Komisja…)

Ale nad tym nie głosujemy.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To niepraw-

da.)
Czy senatorowie wnioskodawcy…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To niepraw-

da.)
…albo pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? Wnioski w trakcie dyskusji 
zgłosili pan senator Czesław Ryszka i senator Jan 
Rulewski. Ponadto sprawozdawcami mniejszości po-
łączonych komisji byli pani senator Barbara Borys-
Damięcka i senator Jan Rulewski.

(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, chcę.)
Proszę bardzo.

(marszałek S. Karczewski)
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Głosowało 73 senatorów, 69 – za, 2 – przeciw,  
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 88)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do tego, aby w dniu 12 li-

stopada 2018 r. służba zdrowia pracowała tak jak 
w dni wolne od pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 17 – za, 53 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 89)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 46 – za, 20 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 90)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta 
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Można prosić ten…
Oświadczenia… Nie ma w scenariuszu, nie ma…
(Rozmowy na sali)
Jest? Przepraszam.
Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 

szóstego posiedzenia został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
mu na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświad-
czeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?
Pan senator Jan Filip Libicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie zdążyłem na 

pociąg.)
Będzie drugi. Dbamy o pociągi.
(Senator Mieczysław Augustyn: A jak będą strajki?)
Nie będzie.

Nad wnioskiem…
(Rozmowy na sali)
Ale to jest pierwszy wniosek komisji, a tutaj już 

były komisje połączone…
(Senator Piotr Zientarski: Połączone.)
To już… Tak. No dobrze…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
(Rozmowy na sali)
My mówimy to, co jest na pierwszym posiedzeniu, 

a nie na drugim. Tak było zawsze, od początku, już 
od 30 lat.

(Rozmowy na sali)
Od 29 lat.
(Głos z sali: Tak jest.)
(Głos z sali: Dobrze.)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie najgorzej.)
Przystępujemy… No, ja bym nie zagłosował.
Proszę podać wyniki. Bardzo proszę o podanie 

wyników.
Głosowało 72 senatorów, 21 – za, 50 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 85)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 skreśla preambułę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 2 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Poprawka została przyjęta.
Komisja…
(Rozmowy na sali)
Poprawka nr 2 eliminuje wskazanie, że nowo usta-

nowione święto będzie miało charakter uroczysty.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 68 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 87)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby w dniu 12 li-

stopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące 
ograniczenia handlu analogiczne do obowiązujących 
w niedziele i inne dni świąteczne.

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

(marszałek S. Karczewski)
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Przede wszystkim powstaje pytanie, czy w świe-
tle obowiązującej konstytucji na podstawie Kodeksu 
Etyki Lekarskiej można pociągnąć posłów RP do 
odpowiedzialności zawodowej, w szczególności gdy 
zwrócimy uwagę na art. 105 §1: „Poseł nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za swoją dzia-
łalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu 
poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego 
wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada 
wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia 
praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowie-
dzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu”.

W mojej opinii – pisze ten młody człowiek – 
wniosek prezesa okręgowej izby lekarskiej pozosta-
je w sprzeczności z konstytucją gwarantującą swo-
bodę głoszenia poglądów posłom Rzeczypospolitej. 
W momencie odwołania się do sądów powszechnych 
oskarżony lekarz parlamentarzysta moim zdaniem 
zostanie uniewinniony. Ponadto tego typu prakty-
ka pociągania do odpowiedzialności zawodowej za 
głosowanie może być w przyszłości formą nacisku 
na parlamentarzystów zrzeszonych w samorządach 
zawodowych.

Proszę też zwrócić uwagę, że wniosek wcale nie 
dotyczy bezpośrednio sprawy szczepień i projektu 
obywatelskiego, ale przy tej dyskusji wynikła bardzo 
ważna sprawa – czy samorząd zawodowy może po-
ciągnąć do odpowiedzialności zawodowej członków 
będących parlamentarzystami głosujących wbrew 
oficjalnemu stanowisku izby zawodowej. Warto, aby 
ta sprawa została zbadana nie tylko w kwestii sądu 
lekarskiego, ale także w przypadku pozostałych są-
dów zawodowych.

I pytanie drugie tego młodego człowieka: czy sąd 
korporacyjny może pociągnąć do odpowiedzialności 
zawodowej za treść przedstawianych opinii i poglą-
dów aktywnych członków izby zawodowej niebędą-
cych jednocześnie parlamentarzystami RP.

Problem przedstawiony jest następująco: czy 
w przypadku, gdy naczelny organ samorządu zawo-
dowego wydaje oficjalne stanowisko w danej sprawie, 
np. jak wspomniany apel Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 4 października tego roku, członek 
zwyczajny izby zawodowej niebędący parlamenta-
rzystą może głosić stanowisko sprzeczne z oficjalnym 
stanowiskiem samorządu w sytuacji, w której kodeks 
zawodowy zaleca członkom zwyczajnym kierowa-
nie się stanowiskiem naczelnego organu samorządu 
zawodowego, np. w wymienionym art. 76 Kodeksu 
Etyki Lekarskiej.

Czy w przypadku odwołania się do sądów po-
wszechnych i odwołań do treści art. 54 Konstytucji 
Rzeczypospolitej: „Każdemu zapewnia się wolność 
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i roz-
powszechniania informacji” taki członek izby lekar-
skiej zostanie uniewinniony?

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym dzisiaj złożyć 2 oświadczenia.
Pierwsze kieruję do pana ministra zdrowia 

Łukasza Szumowskiego i pana rzecznika praw oby-
watelskich Adama Bodnara. Ono dotyczy społeczne-
go projektu tzw. antyszczepionkowego, który został 
skierowany przez Sejm do prac w komisji. Zaznaczę, 
że nie jestem co prawda lekarzem. Opowiadam się 
za tym, żeby były obowiązkowe szczepienia. Ale na 
gruncie wspomnianej sprawy pojawił się pewien pro-
blem prawny, zgłoszony mi przez młodego studenta 
medycyny z mojego okręgu wyborczego. Ten problem 
wydaje mi się ciekawy, w związku z tym chciałbym 
prosić pana rzecznika Bodnara i pana ministra zdro-
wia o interpretację tego problemu. Ja odczytam tekst 
przygotowany przez tego młodego człowieka.

Pytania są 2. Pierwsze pytanie: Czy sąd korpora-
cyjny może pociągnąć do odpowiedzialności zawo-
dowej za treść przedstawianych opinii i poglądów 
aktywnych członków izby zawodowej będących jed-
nocześnie parlamentarzystami Rzeczypospolitej? 
Problem: 9 października tego roku prezes 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie złożył 
wniosek do naczelnego rzecznika odpowiedzial-
ności zawodowej w sprawie wszczęcia postępowa-
nia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
wobec posłów, którzy 4 października tego roku 
głosowali za procedowaniem obywatelskiego pro-
jektu, którego jednym z celów jest wprowadzenie 
dobrowolności szczepień w Polsce. Uzasadnienie 
wniosku zostało oparte na przepisach Kodeksu 
Etyki Lekarskiej: art. 1 ust. 2 i 3, art. 71 i art. 76. 
W podsumowaniu wniosku prezes Łukaszenkowski 
stwierdza: „Reasumując, w mojej opinii, działania 
ww. lekarzy w postaci oddania głosu za dalszymi 
pracami nad obywatelskim projektem ustawy zno-
szącej obowiązkowe szczepienia dzieci oraz wy-
powiedzi o charakterze antyzdrowotnym w istotny 
sposób naruszają dobro stanu lekarskiego i stano-
wią przewinienie zawodowe”.

Zarzut wypowiedzi antyzdrowotnych dotyczyła 
posła Krzysztofa Ostrowskiego, a zarzuty sformu-
łowane wobec pozostałych posłów dotyczą samego 
głosowania za procedowaniem projektu obywatel-
skiego. Jest to tłumaczone m.in. oficjalnym ape-
lem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
4 października w sprawie projektu obywatelskiego 
w sprawie dowolności szczepień i art. 76 Kodeksu 
Etyki Lekarskiej: „W wypadkach nieprzewidzianych 
w Kodeksie Etyki Lekarskiej należy kierować się za-
sadami wyrażonymi w uchwałach władz samorządu 
lekarskiego, w orzecznictwie sądów lekarskich oraz 
dobrymi obyczajami przyjętymi przez środowisko 
lekarskie”.
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(Senator Jan Filip Libicki: Sympatia do PSL! To 
jest sympatia do PSL!)

…poparcie…
(Senator Jan Rulewski: Widzi pan, jak wykorzy-

stuje?)
Ja wyraziłem tylko i wyłącznie to, że zgadzam 

się z tym oświadczeniem. Ale nie ma dyskusji nad 
oświadczeniem.

(Senator Jan Rulewski: Tak, Panie Marszałku.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie wygłaszam w imieniu grupy 

senatorów PO, a kieruję je do szanownego pana Lecha 
Wałęsy, prezydenta RP w latach 1990–1995, i do wia-
domości ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go, pana Piotra Glińskiego, oraz prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.

Dziś mija dwudziesta siódma rocznica podpisania 
układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski. Było 
to wielkie wydarzenie polityczne i militarne. Wojska 
te, powszechnie uznane za okupacyjne, przebywały 
w Polsce przez 51 lat w wyniku współpracy satelic-
kich rządów komunistów i socjalistów polskich. Ich 
pobyt w Polsce i innych krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej odcisnął piętno na kształcie Europy, 
dzieląc ją na 2 przeciwstawne bloki: demokratycz-
ny i totalitarny. Wojska rosyjskie były krwawym 
żandarmem tego porządku, gasząc czołgami aspi-
racje społeczne i niepodległościowe na Węgrzech 
i w Czechosłowacji, a nawet w Afganistanie.

My, Polacy na co dzień odczuwaliśmy ich nie-
kontrolowaną obecność, jak również groźby, choćby 
groźbę interwencji w roku 1956. W sposób szcze-
gólny odczuło to pokolenie „Solidarności”, którego 
aspiracje społeczne i narodowościowe tłumione były 
z zewnątrz i wewnątrz groźbą interwencji zbrojnej. 
Można również przyjąć, że pod parasolem armii 
Układu Warszawskiego wprowadzono w Polsce 
w 1981 r. stan wojenny. Należy zauważyć, iż to poko-
jowe rewolucje w krajach pobytu wojsk radzieckich, 
szczególnie w Polsce, wyprowadziły armię rosyjską 
z tych państw. W Polsce stało się to możliwe dzięki 
prezydentowi Lechowi Wałęsie, a wojska rosyjskie 
opuściły nasz kraj w sposób pokojowy i na drodze 
prawa.

Tą drogą składamy prezydentowi Lechowi Wałęsie 
i jego ówczesnym współpracownikom wyrazy naj-
wyższego uznania i szacunku.

W najbliższych dniach będziemy obchodzić set-
ną rocznicę odzyskania niepodległości. Czcimy to 
święto z uwagi na przełomowe i dramatyczne wy-
darzenia sprzed lat przywracające Polsce niepodle-
głość. Niemniej my, którzy w tak powszechnej i zor-

Kwestia wydaje mi się dość interesująca i bardzo 
proszę obu adresatów mojego oświadczenia o przed-
stawienie stosownych swoich opinii prawnych w tym 
zakresie. To jest oświadczenie pierwsze. (Oklaski)

Oświadczenie drugie również kieruję do…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Popieram to 

oświadczenie.)
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Oświadczenie drugie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: 5 minut mi-

nęło…)
…kieruję do pana Adama Bodnara, rzecznika 

praw obywatelskich, i do prokuratora generalnego, 
pana Zbigniewa Ziobry.

Otóż w dzisiejszych mediach – podały to portale 
Gazeta.pl i Wirtualna Polska – pojawiła się informa-
cja, że dość masowo obywatele korzystają z wpro-
wadzonej przez pana prezydenta instytucji skargi 
nadzwyczajnej. W obu tych publikacjach podano, że 
do pana Adama Bodnara wpłynęło już 1 tysiąc 700 
takich skarg o wzruszenie prawomocnych wyroków, 
a do pana Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego, 
2 tysiące 300. W tym samym artykule jest podane, że 
obaj panowie z tych wniosków, które wpłynęły, do 
Sądu Najwyższego przekazali po jednym wniosku.

A moje pytania są następujące: ile takich wnio-
sków do tego momentu, kiedy wygłaszam to oświad-
czenie, wpłynęło do obu tych instytucji i jak panowie 
szacują, ile jeszcze może wpłynąć? W jakim tempie te 
wnioski będą raportowane? Zakładając, że w jednej 
instytucji jest 1 tysiąc 700 wniosków, a w drugiej 2 ty-
siące 300, kiedy panowie ukończycie przegląd tych 
wniosków. I jak sądzicie, w jakiej mniej więcej pro-
porcji będziecie je kierować do Sądu Najwyższego? 
Bardzo proszę o przedstawienie mi tych informacji. 
Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję. Przekroczył pan senator czas, ale da-

rujemy.
(Senator Jan Filip Libicki: O ile, Panie Marszałku?)
Pan senator Jan Rulewski…
Tylko o 3 minuty.
(Senator Jan Filip Libicki: Ale pierwsze panu mar-

szałkowi bardzo się podobało.)
Bo popieram tę opinię tego studenta czy młodego 

lekarza.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, może ja 

też na taką sympatię po moim oświadczeniu…)
Pan ma sympatię trwałą.
(Senator Jan Rulewski: Proszę pana o sympatię, 

jaką okazał pan wobec senatora Libickiego.)
Wie pan, ja wykazałem tylko i wyłącznie…

(senator J.F. Libicki)
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(senator J. Rulewski) Po szóste, zorganizowała 11 wielkich między-
narodowych kongresów o tematyce „Miłość, życie, 
rodzina”, w Gdyni, w Moskwie, w Kijowie, 2 razy 
w Warszawie i 3 razy w Gdańsku, oraz VII Światowy 
Kongres Rodzin w Warszawie.

Po siódme, prowadzi Klub Przyjaciół Ludzkiego 
Życia, najszerszą z możliwych pozytywną platformę 
wsparcia obrony życia i rodziny.

Po ósme, prowadzi punkt pomocy rzeczowej dla 
matek w najtrudniejszych sytuacjach, przekazuje wy-
prawki dla noworodków oraz paczki dla dzieci, or-
ganizuje mikołajki, odchody Dnia Dziecka i festyny.

Prowadzi strony internetowe, wydaje gazetkę, pu-
blikuje newsy i jest obecna w mediach społecznościo-
wych, takich jak Facebook, Twitter i inne. Zachęcam 
do zapoznania się ze stroną internetową www.hli.
org.pl.

Współorganizuje marsze dla życia, centralne i lo-
kalne. Prowadzi kręgi dyskusyjne Klubu Przyjaciół 
Ludzkiego Życia – jest to system szkoleń dla mło-
dzieży.

Koordynuje peregrynację ikony częstochowskiej 
przez świat w obronie życia „Od oceanu do oceanu” 
zapoczątkowaną we Władywostoku. Jest to pere-
grynacja przez wiele krajów do Fatimy oraz przez 
Amerykę Północną i Południową. Trwa ona nadal 
i jest wielką promocją Polski w wymiarze między-
narodowym.

Wszystkim działaczom związanym z Human Life 
International – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia pra-
gniemy podziękować za działania promujące i wspie-
rające ludzkie życie od jego poczęcia do naturalnej 
śmierci oraz promujące wspólnoty podstawowe, ja-
kimi są małżeństwo i rodzina. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Są jakieś komunikaty? Nie ma.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego szóste-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte szóste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Dziękuję.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

ganizowanej formie uczestniczyliśmy w odzyskaniu 
niepodległości w 1991 r., po zakończeniu okupacji 
radzieckiej, czujemy się zobowiązani przypominać 
o tym wydarzeniu sprzed 27 lat.

Uważamy za stosowne, aby to wydarzenie zostało 
upamiętnione stosowanymi tablicami pamiątkowymi, 
w szczególności w miejscach pobytu wojsk rosyj-
skich. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
A teraz głos zabierze pan senator Antoni 

Szymański.
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku, chciałbym wygłosić oświad-
czenie w imieniu Rafała Ślusarza, Jana Marii 
Jackowskiego i własnym. Nawiązuje ono do dwudzie-
stej piątej rocznicy działalności w Polsce międzynaro-
dowej organizacji Human Life International – Klubu 
Przyjaciół Ludzkiego Życia. Wyrażamy niniejszym 
nasze uznanie dla osiągnięć tej organizacji na polu 
prorodzinnej i pro-life edukacji społecznej.

Warto przypomnieć niektóre działania Human 
Life International w Polsce.

Po pierwsze, organizacja wyszkoliła wiele tysięcy 
liderów pro-life z Polski oraz z krajów należących do 
byłego ZSRR.

Po drugie, opracowała i wydała miliony egzem-
plarzy materiałów edukacyjnych na temat obrony ży-
cia w postaci ulotek, broszur, gazet, książek, filmów 
i materiałów muzycznych w wielu językach regionu.

Po trzecie, przekazała tysiące modeli dziecka po-
czętego, tzw. małego Jasia, oraz dużych zestawów 
„Jak powstałem” dla polskich szkół oraz dla Polonii 
na Wschodzie.

Po czwarte, opracowała wiele profesjonalnych 
analiz naukowych, w tym również dla komisji par-
lamentarnych.

Po piąte, wspiera przygotowanie nauczycieli 
i opracowuje liczne materiały edukacyjne do nauki 
przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 28)





Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań226

    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 - + + - . . . . . . . . . . . . . . . .
 



66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań 227

    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 80 66 69 69 30 75 75 73 75 75 75 74 75 75 74 75 74 73 73 75
  Za 22 65 50 19 18 74 72 72 24 19 73 20 50 51 74 75 74 73 73 75
  Przeciw 58 0 19 46 12 1 1 0 51 52 0 52 25 23 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 0 4 0 0 2 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań228

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  4 A. Bielan + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  7 A. Bobko + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + ? + + + + + + + - + + + + + + +
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + . + + + + + + + + + - + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + . + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + . + ? + + + + + - + + + + + + +
  13 M. Budner + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + - + - + - + + + . + + + + +
  16 L. Czarnobaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  19 D. Czudowska + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  29 M. Golba + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  30 A. Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31 T. Grodzki + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  32 M. Grubski + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + + - + - + + + + - - + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  37 W. Kilian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
  39 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40 A. Kobiak + + + + ? + + + + + + + - + + + + + + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  45 M. Kopiczko + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  46 W. Kraska + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  47 J.F. Libicki + + + + ? + + + + + + + - + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  51 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52 M. Martynowski + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 



66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań 229

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + ? ? ? + + + + + - + + + + + + +
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  60 A. Pająk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  63 M. Pęk + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  64 W. Piecha + + + + + + - + - + + + + + - + + . + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + + ? . ? + + + . + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + ? ? ? + + + + + - + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + ? + ? + + + + + - + . + + + + +
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  78 C. Ryszka + + + + + + - + - + + + + . . . . . . .
  79 J. Sagatowska + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + ? + - + . + + + - + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  87 A. Szymański + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  89 P. Termiński + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + .
  90 P. Wach + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  91 A. Warzocha + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + + + + + + - + - + + + + - - + + + + +
  96 A. Zając + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + . + ? + + + + + + + - + + + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + ? + ? + + + + + - + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + + - + - + + + + + - + + + + +
 
  Głosujących 75 74 73 75 74 75 75 74 74 75 75 75 74 74 72 74 74 73 74 73
  Za 75 74 73 75 54 73 7 74 22 75 74 75 51 72 23 74 74 73 74 73
  Przeciw 0 0 0 0 1 0 52 0 51 0 1 0 23 2 49 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 19 2 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań230

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + + + - + + + + + + + ? + + + ? ?
  4 A. Bielan + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + + + + + - + . + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + - + + + + . + + + +
  7 A. Bobko + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + - + + + + + + + + + + + ? ?
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + + + + + - . + + + + + + - ? + + - -
  11 B. Borusewicz + + + + + + - + + + + + + + + + + + + .
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + - + . + + + + + + + + + ? ?
  13 M. Budner + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + + + + + - + . + + + + + + +
  16 L. Czarnobaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + . + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + + + - + + + + + . + ? + + + - ?
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  29 M. Golba + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31 T. Grodzki + + + + + + - + + + + + + + ? + + + - ?
  32 M. Grubski + + + + + + - + + + + + + + + + + + - ?
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + . + + + + + + - + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + + . + - + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  37 W. Kilian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + + + + + + - + + + + + + + + + + + + ?
  39 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40 A. Kobiak + + + + + + - + + + + + + + + + + + - +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko + + + + + . + + . + - + + + + + + + + +
  46 W. Kraska + + + . + + + + + + - + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + - + + + + + + + - + + + ? +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + . + + + - + + + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52 M. Martynowski + + + + + . + + + + - + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 



66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + - . + + + + + + + . + + ? -
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  60 A. Pająk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + - + + + + + . + + + + + ? ?
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  63 M. Pęk + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  64 W. Piecha + + . + + + + + + + - + + + + + + + + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + + - + + + + + + + ? + + + - ?
  67 M. Poślednik + + + + + + - + + + + + + + + + + - - +
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + - + + + + + + + + + + + ? -
  75 J. Rulewski + + + + + + - + + + + + + + - + + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + - + + + + + + + + + + + ? ?
  78 C. Ryszka . . + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + - . + . + + + + ? ? + + ? -
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  87 A. Szymański + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + . + + + + + - + + + + + + + + +
  89 P. Termiński + + + + + + - + + + + + + + + + + + ? -
  90 P. Wach + + + + + + - + + + + + + + + + + + - ?
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + - + + + + + + + . + + - - -
  93 K. Wiatr + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  96 A. Zając + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + + + - + + + + + + + - ? + ? - -
  99 P. Zientarski + + + + + + - + + + + + + + + + + + ? ?
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
 
  Głosujących 74 73 74 73 74 73 74 72 72 74 75 75 71 75 74 73 75 75 75 74
  Za 74 73 74 73 74 73 50 72 72 74 24 75 71 75 65 70 75 72 54 55
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 51 0 0 0 4 0 0 2 10 7
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 11 12
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań232

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + ? + + + - + + + + + + ? - ? + - - + +
  4 A. Bielan + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  5 G. Bierecki + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  7 A. Bobko + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + - + + + + + + - - - + - - + +
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + + + + - + + + + + . ? ? - + - - ? +
  11 B. Borusewicz + + + + + - + + + + + + - - + + - - + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + - + + + + + + - - - + - - + +
  13 M. Budner + + + ? + - + + + + + + - + + - + + + +
  14 J. Chróścikowski + . + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  15 Z. Cichoń + + + + . - + + + + + + - + + - + + + +
  16 L. Czarnobaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  19 D. Czudowska + + + - + - + + + + + + - + + . . + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + . + + + + + + + - + + - + + + +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + ? - + + + + + + - - - + - - + +
  26 R. Gaweł + + + . + - + + + + + + - + + - + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  28 S. Gogacz + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  29 M. Golba + + + + ? - + + + + + + - + + - + + + +
  30 A. Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31 T. Grodzki + + ? + ? - + + + + + + - - - + - - ? +
  32 M. Grubski + + + + + - + + + + + + - - - + - - + +
  33 J. Hamerski + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + - + - + + . + + + - + + - + + + .
  35 A. Kamiński + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  36 S. Karczewski + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  37 W. Kilian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + + + + + - + + + + + + - - + + - - + +
  39 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40 A. Kobiak + + + + + - + + + + + + - - - + - - + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  43 W. Komarnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + + ? + - + + + + + + - + + - + + + +
  45 M. Kopiczko + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  46 W. Kraska + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  47 J.F. Libicki + + ? + + - + + + + + + - - - + - - + +
  48 M. Łuczak + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  49 J. Łyczak + + + ? + - + + + + + + - + + - + + + +
  50 R. Majer + + + ? + - + + + + + + - + + - + + + +
  51 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52 M. Martynowski + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 A. Mioduszewski + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + - + + + + + + - - - + . . + +
  58 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  60 A. Pająk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + . + + + - + + + + + + + - - - - - + +
  62 G. Peczkis + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  63 M. Pęk + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  64 W. Piecha + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  65 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 A. Pociej + + + + + - + + + + + + ? - - + - - + +
  67 M. Poślednik + + + + + - + + + + + + - - ? + - - + +
  68 M. Potoczny + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  69 K. Probierz + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + - + + - + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  74 J. Rotnicka + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + + + + - + + + + + + ? - + + - - + +
  76 J. Rusiecki + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  77 S. Rybicki + + ? + ? - + + + + + + - - ? + - - + +
  78 C. Ryszka + + + - + - + + + + + + ? + + - + + + +
  79 J. Sagatowska + + + - . - + + + + + + - + + - + + + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + - + + + + + + - - ? + - - + +
  83 A. Stanisławek + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  87 A. Szymański + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  88 R. Ślusarz + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  89 P. Termiński + + + + + ? + + ? + ? + - ? - + - + + +
  90 P. Wach + + + + + - + + + + + + - - - + - - + +
  91 A. Warzocha + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + - + + + + + + - - - + - - + +
  93 K. Wiatr + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + + + - + - + + + + + + - + + - + + + +
  96 A. Zając + + + + + - + + + + + + - + + - + + + +
  97 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P. Zientarski + + + + ? - + + + + + + - - ? + - - + +
  100 J. Żaryn + + + ? + - + + + + + + - + + - + + + +
 
  Głosujących 75 73 73 72 70 73 73 73 72 73 73 72 73 73 73 72 71 72 73 72
  Za 75 72 70 35 65 2 73 73 71 73 72 72 1 51 54 21 50 52 71 72
  Przeciw 0 0 0 32 0 70 0 0 0 0 0 0 67 20 14 51 21 20 0 0
  Wstrzymało się 0 1 3 5 5 1 0 0 1 0 1 0 5 2 5 0 0 0 2 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań234

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  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 . . . . . . . . . .
 



66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.
Wyniki głosowań 235

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  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 70 70 73 70 72 73 70 73 73 68
  Za 70 70 72 70 21 70 68 69 17 46
  Przeciw 0 0 1 0 50 2 0 2 53 20
  Wstrzymało się 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2
          





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 66. posiedzenia Senatu





239
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 66. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowni Państwo!
Dynamiczna sytuacja na arenie międzynarodowej nie pozostaje bez wpływu na kwestię naszego bezpieczeń-

stwa narodowego. W ostatnich latach szczególnie niepokojące symptomy obserwujemy za sprawą wzmożonej 
aktywności militarnej Rosji. To nie tylko kwestia niczym nieuzasadnionej agresji względem Ukrainy, ale także 
szereg działań mających na celu antagonizowanie społeczeństw krajów zachodnich, w tym Polski. Mam tu na 
myśli choćby odbywające się regularnie ogromne manewry wojskowe na obszarach znajdujących się w bliskim 
sąsiedztwie naszych granic. Regularnie dochodzi do przypadków naruszania strefy powietrznej innych państw 
przez rosyjskie samoloty wojskowe. Przede wszystkim jednak Moskwa od wielu lat nieustannie rozwija swoją 
armię, stale zwiększając potencjał militarny.

Wobec tego typu zachowań nie możemy pozostawać bezczynni. Dlatego właśnie podejmujemy aktywne 
działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Staramy się wzorowo wypełniać nasze zobowiązania so-
jusznicze, w tym finansowe. Podejmujemy wspólne działania na rzecz wzmacniania wschodniej flanki NATO 
i energicznie zabiegamy o stałą obecność armii amerykańskiej na terytorium Polski.

Aby móc w pełni wykonywać zadania wynikające z członkostwa w Sojuszu, oprócz prowadzenia szeregu 
działań w zakresie modernizacji Sił Zbrojnych RP niezbędne staje się usprawnienie systemu kierowania i do-
wodzenia armią. Obecnie obowiązujące w Polsce rozwiązania w tym zakresie nie są bowiem kompatybilne 
z funkcjonującymi w większości państw NATO, gdzie zasadniczo dominuje wyraźne rozdzielenie poziomów: 
strategicznego, operacyjnego i taktycznego. Standardowym zjawiskiem jest także zasada hierarchiczności 
uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności poszczególnych organów dowodzenia.

Zintegrowanie mechanizmu w tym wymiarze jest niezbędne dla sprawnego i skutecznego współdziałania 
ze strukturą dowodzenia NATO. Nie chodzi tylko o misje zagraniczne czy działania na obszarze bezpośred-
nio objętym konfliktem zbrojnym, ale właśnie, i może przede wszystkim, działania dla celów związanych 
z obecnością wojsk sojuszniczych w Polsce. Tymczasem dotychczasowe doświadczenia uwypuklają szereg 
mankamentów w tym zakresie.

Wnioskodawca proponuje zatem wzmocnienie kompetencji strategicznych szefa Sztabu Generalnego, tak 
aby mógł on dowodzić całością Sił Zbrojnych. Tym samym pozycja szefa sztabu zostałaby dostosowana do 
modelu obowiązującego w NATO. Będzie mógł on skutecznie współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji 
i realizowaniu bieżących zadań w ramach dowództwa Paktu. Na szczeblu krajowym zagwarantowana zostanie 
ciągłość dowodzenia w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak bezpośrednie zagrożenie 
zewnętrzne. Bardzo istotny jest przy tym również fakt, że szefowi Sztabu Generalnego docelowo podlegać będą 
Wojska Obrony Terytorialnej, co w mojej opinii przełoży się na sprawne dowodzenie tym segmentem armii, 
a przede wszystkim umożliwi właściwe planowanie jego użycia.

Zgadzam się z argumentacją podkreślającą korzyści, jakie niesie ustanowienie jednoosobowej odpowiedzial-
ności za kwestie związane z dowodzeniem polską armią. Doświadczenia innych państw pokazują, że jest to jak 
najbardziej właściwy schemat organizacyjny. Wzmocnienie kompetencji szefa sztabu uważam za niezbędne nie 
tylko ze względu na konieczność sprawnego współdziałania w ramach struktury natowskiej. To, uwzględniając 
choćby okoliczności, o których powiedziałem na początku, nie podlega dyskusji. Niebagatelnego znaczenia 
nabiera tu funkcja planistyczna.

Bieżące planowanie działań obronnych oraz systematyczne monitorowanie i analizowanie sytuacji wokół 
własnych granic właśnie w czasie pokoju pozostaje sprawą o kolosalnym znaczeniu. Nieraz w przeszłości do-
bitnie przekonywaliśmy się o tym, jak ogromną wartość na placu boju stanowi efektywny plan obrony, a także 
jak istotne są sprawy związane z mobilizacją. Między innymi za realizację tych właśnie zadań odpowiedzialny 
ma być szef Sztabu Generalnego. Będzie on sprawował pieczę nad programowaniem wieloletniego rozwoju Sił 
Zbrojnych, łącznie z opracowywaniem stosownego budżetu. Będzie również odpowiadał za wszelkie sprawy 
związane z wyszkoleniem i niejako przygotowaniem bojowym polskiej armii.

Obserwując podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w toku obecnej kadencji działania na-
kierowane na zwiększenie bezpieczeństwa Polski, pragnę wyrazić moje pełne uznanie dla ich skuteczności. 
Dostosowując polskie Siły Zbrojne do wymogów sojuszniczych i skrupulatnie realizując zobowiązania, stajemy 
się coraz bardziej wartościowym członkiem NATO. Wiele razy udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym 
partnerem. Nie tylko spotyka się to z dyplomatycznym uznaniem wyrażanym przez przedstawicieli admi-
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nistracji kluczowego mocarstwa w tym gronie, ale także przekłada na bezpośrednie zaangażowanie Stanów 
Zjednoczonych w postaci wojskowej obecności w naszym kraju.

Mam nadzieję, że kolejnym etapem tej doskonałej współpracy okaże się stała obecność US Army w Polsce, 
co istotnie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa państwa. Mając stale na uwadze potencjalne zagrożenie ze 
strony Moskwy, pozostaje to dla nas sprawą ogromnej wagi, żywotnym interesem narodowym. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

W roku 2013 wchodziły w życie zapisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ograniczające 
znacznie liczbę lekarzy uprawnionych do pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Po analizie ilościowej 
okazało się, iż nie jest możliwe zapewnienie ciągłości pracy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycz-
nego. Wówczas to na wniosek kierowników jednostek pogotowia ratunkowego do lekarzy systemu zostali 
zaliczeni lekarze posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe – 3 tysiące godzin pracy w ratownictwie 
medycznym (DzU 2012.1459 z dnia 27 grudnia 2012 r.). 

Niestety, w ustawie tej znalazł się również zapis, iż lekarze ci w terminie do 1 stycznia 2015 r. rozpoczną 
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej. Pod koniec 2014 r. sytuacja się powtórzyła. 
Liczba lekarzy z tej grupy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne, była znikoma. Nowelizacja ustawy 
zmieniła termin rozpoczęcia specjalizacji z roku 2015 na rok 2018 (DzU 2014.1802 z dnia 16 grudnia 2014 r.). 
W tej sytuacji lekarze o dużym doświadczeniu mogli kontynuować pracę. Niestety, z dniem 1 stycznia 2018 r. 
przepisy weszły w życie. Doświadczeni lekarze, którzy przepracowali w karetkach całe lata, zostali pozbawieni 
możliwości dalszej pracy, kierownicy jednostek mają olbrzymie trudności z obsadą dyżurową, a pacjenci po-
zbawieni są dotychczasowej opieki. Proponowane dodanie art. 2 umożliwi pracę tym lekarzom, którzy mogli 
pracować do 31 grudnia 2017 r.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Omawiana nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy jest odpowiedzią na złożoną petycję, która 
wpłynęła do Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP. Autor petycji wskazał istotny problem występujący na gruncie 
wykonywanych przez inspektorów pracy czynności kontrolnych w stosunku do osób im najbliższych prowa-
dzących działalność gospodarczą.

Główny problem, jaki został zauważony przez wnioskodawcę petycji, to brak transparentności w czynno-
ściach wykonywanych przez inspektorów pracy w stosunku do osób im najbliższych. Na gruncie obecnego 
ustawodawstwa inspektorzy pracy nie mogą uczestniczyć w interesach podmiotów kontrolowanych, ale mogą 
za to uczestniczyć w nich członkowie rodzin inspektorów pracy. Występuje zatem, moim zdaniem, konflikt 
interesów, a w konsekwencji brak przejrzystości działań podmiotu kontrolującego i brak obiektywizmu. Na 
gruncie choćby przepisów k.p.c., k.p.k., p.p.s.a, istnieje możliwość wyłączenia sędziego, jeżeli zaistnieją prze-
słanki wpływające na jego obiektywizm i bezstronność, w tym jeżeli sprawa dotyczy m.in. jego osób najbliż-
szych. Zatem wydaje się racjonalne, że w omawianym projekcie ustawy powinno wprowadzić się przepisy, 
które uniemożliwiłyby inspektorom pracy wykonywanie czynności kontrolnych wśród swoich najbliższych 
prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawodawca zamierza wprowadzić obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prowadzeniu albo nie-
prowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot będzie pokrywał się z przed-
miotem kontroli prowadzonej przez pracownika.

Moim zdaniem zniweluje to obecnie występujące negatywne skutki, zwłaszcza umożliwi prowadzenie w peł-
ni obiektywnie i przejrzyście czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Każdy podmiot kontrolowany 
będzie miał pewność, że wykonywane czynności są bezstronne. Warto zaznaczyć, że także odbiór społeczny 
inspektorów pracy będzie korzystniejszy, nie będzie możliwości insynuacji co do podejmowanych przez nich 
działań, a ich praca będzie w pełni niezależna i przejrzysta.

Warto podkreślić, że w demokratycznym państwie prawa nie może dochodzić do sytuacji, że któryś z obywa-
teli ma wątpliwości co do pracy jakiegokolwiek organu, tym bardziej gdy chodzi o czynności kontrolne. Każdy 
ma bowiem prawo do równego traktowania, czy to w miejscu wykonywania pracy, czy, jak w tym przypadku, 
podczas czynności kontrolnych.

W związku z tym uważam, że zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie w postaci wprowadzenia 
oświadczenia rozwiąże zgłoszony w petycji problem, i dlatego jestem za jego wprowadzeniem.
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Przemówienie senator Alicji Zając  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przyjęta przez Sejm na sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r. ustawa 

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza regulację, w myśl której pracownik Państwowej 
Inspekcji Pracy wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia 
o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot po-
krywa się z przedmiotem kontroli realizowanej przez tego pracownika. Złożenie stosownego oświadczenia ma 
podnieść poziom transparentności w działalności inspektorów, wykluczać konflikty interesów oraz podejrzenia 
o stronniczość bądź interesowność.

Można zadać pytanie, czy oświadczenie pracownika inspekcji powinno odnosić się wyłącznie do prowadzenia 
bądź nieprowadzenia przez osobę najbliższą działalności gospodarczej. Trzeba wziąć pod uwagę, że przedmiot 
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy został zakreślony w art. 10 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
w sposób bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia kontroli w odniesieniu do działalności 
gospodarczej.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wymaga wprowadzenia wielu poprawek i zmian nie tylko na tym 
gruncie. Na szczególną uwagę zasługuje ogromny deficyt pracowniczy. Brakuje głównie specjalistów, m.in. 
od budowy maszyn. Główną przyczyną braków w zatrudnieniu jest niski poziom wynagrodzeń pracowników 
inspektoratów.
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Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowni Państwo!
Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że Polska znajduje się w czołówce państw europejskich pod 

względem łatwości i wygody rozliczania rocznego podatku dochodowego. Znacząco przyczyniła się do tego 
możliwość składania zeznań on-line. Jak pokazują statystyki, niemal 2/3 rozliczeń za rok ubiegły dokonanych 
zostało właśnie za pośrednictwem internetu.

Pomimo wielu systemowych udogodnień w tym zakresie, obywatele częstokroć zadają sobie pytanie o sam 
sens składania rozliczeń podatkowych. Każdego roku przed zbliżającym się ustawowym terminem 30 kwietnia 
toczy się żywiołowa dyskusja publiczna na ten temat. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ dla przeciętnego 
obywatela, pozostającego w stosunku pracy, konieczność wypełniania deklaracji jawi się jako przykry obo-
wiązek, nierzadko odkładany na ostatnią chwilę. Ponadto wiele osób ma ogromne problemy z poprawnym 
wypełnieniem formularza, a część o tej czynności zapomina. Stanowi ona odwieczne utrapienie dla osób star-
szych lub słabiej wykształconych. Ale każdy zadaje sobie pytanie, w jakim celu państwo domaga się od niego 
oświadczenia o dochodach, skoro podatek ściąga i rozlicza pracodawca, również składający deklaracje co do 
zarobków każdego pracownika.

Jest również druga strona medalu, w postaci funkcjonowania urzędów skarbowych. Wszyscy pragniemy, 
aby działały one sprawnie i w sposób przyjazny dla obywateli; aby sprawy, z którymi zwracają się podatnicy, 
realizowane były w sposób szybki i bezproblemowy. Czy zatem, zasypując urzędników milionami deklaracji 
podatkowych od osób fizycznych, które są niejako powieleniem deklaracji już złożonych przez pracodawców, 
nie powodujemy właśnie sytuacji odwrotnej? Przecież każdą złożoną deklarację ktoś musi przeanalizować, 
porównać z deklaracją pracodawcy. Oświadczenia składane w formie tradycyjnej, papierowej, muszą zostać 
wprowadzone do elektronicznych baz danych. To wszystko wymaga czasu i żmudnej pracy tysięcy osób. Czyż 
nie lepiej spożytkować ich energie na wykonywanie zadań naprawdę niezbędnych, a przy tym przekładających 
się na działania proobywatelskie?

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym, który dziś procedujemy, podejmuje właśnie te kwestie. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie nowej usługi, 
polegającej na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową. Od przyszłego 
roku podatnik będzie mógł zatem wybrać, czy chce skorzystać z zeznania podatkowego przygotowanego przez 
KAS, czy też, jak dotychczas, wypełnić je samodzielnie, z wykorzystaniem aktualnych sposobów realizacji 
tej czynności. Obywatel będzie miał oczywiście możliwość skorygowania bądź odrzucenia sporządzonego dla 
niego oświadczenia.

Jednym z istotnych następstw proponowanego rozwiązania będzie niemalże całkowite wyeliminowanie 
problemu niedotrzymywania terminu rozliczeń podatkowych. Przygotowana przez KAS deklaracja, jeśli 
w określonym terminie nie zostanie przez podatnika odrzucona, automatycznie stanie się jego zeznaniem 
podatkowym. Według danych ministerstwa ok. 25% podatników nie będzie musiało podejmować żadnych 
czynności związanych z rocznym rozliczeniem podatku, a kolejne 25% będzie mogło ograniczyć się jedynie 
do kosmetycznych korekt.

Na uwagę zasługuje także przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania, 
z obecnych 3 miesięcy do 45 dni, w przypadku deklaracji złożonych w formie elektronicznej.

Podsumowując, w pełni zgadzam się ze stanowiskiem wnioskodawców odnośnie do przewidywanych 
podstawowych skutków realizacji projektu w postaci: uproszczenia systemu podatkowego dla podatników 
oraz ograniczenia kosztów związanych z poborem podatku. Stanowią one pochodną omówionych wcześniej 
problemów. O doniosłości proponowanych zmian najlepiej świadczy fakt, iż w głosowaniu sejmowym projekt 
uzyskał poparcie wszystkich klubów i kół poselskich.

Ponadto niezmiernie się cieszę, że przedmiotowe sprawy pociągają za sobą jednocześnie rozwój e-admi-
nistracji. Aplikacja podatkowa, za pomocą której obywatel uzyska dostęp do swego zeznania, to rozwiązanie 
przyszłościowe. Liczę, że stanie się ono doskonałym narzędziem kontaktu podatnika z urzędem. W tym zakresie 
na uwagę zasługuje również przepis wprowadzający obowiązek składania przez płatników deklaracji w formie 
elektronicznej. Choć z pewnością znajdą się jeszcze pracodawcy, którzy woleliby pozostać przy tradycyjnych 
rozwiązaniach, to jednak nie można zaprzeczyć, że informatyzacja tego obszaru administracji pozwoli wy-
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datnie zaoszczędzić czas, zmniejszyć nakład pracy wielu osób, a poprzez likwidację papierowych deklaracji 
przysłuży się ochronie środowiska.

Przy okazji dyskusji nad ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych warto zastanowić się w ogóle 
nad sensownością tego podatku. Pobieranie go w przypadku wielu grup społecznych, choćby pracowników tzw. 
sfery budżetowej, a więc osób niejako bezpośrednio opłacanych z podatków, w mojej opinii generuje jedynie 
niepotrzebne koszty. W praktyce proces ten sprowadza się do swoistego zamkniętego koła. Problemem wyma-
gającym systemowych rozwiązań pozostaje kwestia ewentualnego zwolnienia z opodatkowania emerytur i rent. 
Partia Porozumienie opowiada się za likwidacją podatku PIT, a także składek na ZUS i NFZ, i zastąpieniem 
ich jednolitym podatkiem od funduszu płac. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przy okazji senackiej uchwały chciałbym poświęcić Wielkiemu Prymasowi II Rzeczypospolitej Augustowi 

Hlondowi chwilę uwagi. Wielkiemu, bo to o nim prof. Eugeniusz Jarra, filozof prawa w Oxfordzie, w książce 
o „Nauce społecznej kardynała Augusta Hlonda” napisał, że do grona wydanych przez Polskę ludzi o formacie 
światowym należy zaliczyć trzech hierarchów: arcybiskupów gnieźnieńskich Mikołaja Trąbę i Jana Łaskiego, 
a także kardynała Stanisława Hozjusza, biskupa warmińskiego, legata papieskiego na Soborze Trydenckim. 
Prof. Jarra pisze dalej: „Zastój kulturalny wieków XVII i XVIII oraz rozbiory sprawiły, że Polska cztery wieki 
musiała czekać na kapłana, którego głos mógł równym tamtych trzech rozlegać się echem. Był nim prymas, 
kardynał Hlond”. Wydawałoby się, że takiej ocenie wybitnego profesora pracującego w Anglii każdy w Polsce 
może tylko przyklasnąć. Tymczasem zapytany przed kilku laty przez młodą nauczycielkę, jaką ostatnio książkę 
napisałem, na słowa, że o prymasie Hlondzie, usłyszałem w odpowiedzi: „Nie znam bliżej. Nazwisko słysza-
łam”. Czy faktycznie dzisiaj jest tak, że większości Polaków, zwłaszcza młodych, nazwisko kardynała Augusta 
Hlonda tylko obiło się o uszy i nic więcej nie mogą na jego temat powiedzieć? Jeśli jest to prawdą, to sprawiły 
to lata milczenia, co więcej, opluwania prymasa w latach PRL. Dość wspomnieć, że w „Śląskim Słowniku 
Biograficznym”, wydawanym w latach 1977–1981, w ogóle nie umieszczono jego nazwiska. Jakiż to historyczny 
fałsz! Komunistyczna propaganda głosiła – a i dzisiaj pojawia się taki zarzut – że prymas Hlond uciekł z kraju 
w 1939 r. Prawda jest taka, że gdyby nie opuścił kraju, zostałby z pewnością przez Niemców zamordowany za 
swoje narodowe, polskie poglądy, głoszone z mocą i jednoznacznie. Dopowiem: był jedynym hierarchą w oku-
powanych przez Niemców krajach, który nie poszedł na współpracę z okupantem, co więcej, rozgłaszał na cały 
świat o zbrodniach wojennych i wszelkich niegodziwościach dokonywanych przez Niemców w Polsce podczas 
II wojny światowej. A kiedy w styczniu 1944 r. dopadło go Gestapo i chciano go przekonać do współpracy, do 
wspólnego wystąpienia z Niemcami przeciw zbrodniom sowieckim (w jego otoczeniu wiedziano o Katyniu), 
prymas odpowiedział: „Pod tą sutanną nie znajdziecie polskiego Quislinga”.

Dlaczego komuniści po 1945 r. tak nienawidzili prymasa Hlonda? Powinni go dosłownie „nosić na rękach” 
za ustanowienie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przecież to był największy do-
wód jego patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Ustanowienie polskiej administracji na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych naraziło prymasa na atak środowisk niemieckich, które oskarżyły go o współpracę z władzami 
komunistycznymi! Chodziło głównie o usunięcie przez prymasa biskupów niemieckich i mianowanie na ich 
miejsce polskich administratorów apostolskich. Pod wpływem niemieckich protestów nawet Stolica Apostolska 
dopatrzyła się przekroczenia przez prymasa Hlonda danych mu specjalnych uprawnień.

Cóż, zamiast nagrody – w ludowej Polsce nie wolno było drukować wystąpień, kazań i listów pasterskich 
prymasa Hlonda. Znamienne jest to, że kiedy w 1950 r., a więc już po śmierci prymasa Hlonda, wydano 
w Stanach Zjednoczonych wybór jego pism zatytułowany „Na Straży Sumienia Narodu”, książki tej nie wolno 
było przywozić do kraju. Ale nie można dziwić się wojującym z Kościołem, bowiem prymas był nieugięty 
wobec nowej władzy ludowej. Jego postawę należy określić jako współmyślenie z Kościołem, co pozwalało 
mu z oddaniem i wiernie służyć Stolicy Apostolskiej, nieugięcie bronić praw Bożych i praw Kościoła, szcze-
gólnie prawa do pełnienia misji ewangelizowania w pełnej wolności i niezależności od zmiennych kierunków 
polityki. Ciekawostka: gdy po wyborach w 1947 r. ukonstytuował się Sejm, który miał następnego dnia „wy-
brać” na prezydenta Bolesława Bieruta, w przeddzień tego „wyboru” przybył do prymasa wiceminister spraw 
wewnętrznych Włodzimierz Wolski i w imieniu rządu prosił, by Ksiądz Kardynał zechciał przejechać ulicami 
Warszawy z nowym prezydentem w odkrytym pojeździe. Prymas odparł z odwagą: „Wybory do tego sejmu są 
największym oszustwem w dziejach Polski. Kościół tego akceptować nie może”.

 Taka postawa rzuca światło na nagłą śmierć kardynała Augusta Hlonda. Jako silny, zdrowy mężczyzna, 
w wieku 67 lat, 14 października 1948 r., został poddany zabiegowi usunięcia wyrostka robaczkowego. Operacja 
udała się. Tydzień później zmarł na zapalenie otrzewnej. Należałoby zapytać: nie było dla prymasa Polski od-
powiedniej ilości antybiotyków?

Na koniec chciałbym przywołać głośny list pasterski prymasa Hlonda „O chrześcijańskie zasady życia pań-
stwowego” z 23 kwietnia 1932 r., który odbił się echem w całej Europie. Prymas zawarł w tym liście pozytywny 
wykład chrześcijańskiej nauki o państwie, stosunku państwa do jednostki, do rodziny, do ogółu obywateli 
i do Kościoła. Zostały w nim uwzględnione również obowiązki katolików wobec państwa oraz stanowisko 
Kościoła wobec stronnictw politycznych. Jak wspomniałem, list wzbudził ogromne zainteresowanie, w kraju 
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przyrównywano go do encyklik papieskich, tłumaczono na języki europejskie, stawiano jako wzór wzajemnych 
relacji Kościoła i państwa.

Co w nim było? Otóż prymas Hlond rozważał w nim kolejno pochodzenie państwa i granice jego władzy, sto-
sunek państwa do jednostki i ogółu obywateli, relacje państwa i rodziny oraz stosunek do innych państw. Mocno 
podkreślał, iż „należy się wystrzegać utożsamiania pewnych kierunków i interesów partyjnych z Kościołem, 
nadużywania jego powagi do celów partyjnych, wyborczych i do wciągania go do sporów na korzyść tego lub 
owego odłamu politycznego. Byłoby to bardzo szkodliwym wypaczeniem jego misji. Kościół nie pozostaje na 
usługach stronnictw politycznych, z nikim w związek polityczny nie wchodzi i zostawia katolikom swobodę 
należenia do stronnictw, które nie są sprzeczne z etyką katolicką”. Zwracał uwagę na fakt, że decyzje władzy 
państwowej nie mogą być sprzeczne z prawem Bożym, ponieważ zadaniem i celem władzy jest służba dobru 
wspólnemu, dobru całego społeczeństwa i każdego poszczególnego człowieka. Pisał: „Nie wolno rządzić prze-
ciw interesom Państwa. Nie wolno się kierować władczymi kaprysami ze szkodą dla dobra kraju. Nie wolno 
sprawy Państwa utożsamiać z własną korzyścią lub z korzyściami pewnej grupy obywateli”. Dobro człowieka 
i społeczeństwa stanowi główne ograniczenie każdej władzy – „państwo jest dla obywateli, a nie obywatele 
dla państwa”.

Osobny fragment poświęcił prymas ukazaniu wzajemnych relacji między państwem a rodziną, stwierdzając, 
że władza państwowa „nie tylko nie powinna w niczym osłabiać życia i zdrowia rodziny, ale raczej udzielać 
jej powinna szczególnej opieki”. Rodzina natomiast „powinna wpajać w dzieci troskę o sprawy państwowe, 
szacunek dla władzy państwowej, posłuszeństwo dla jej praw i zarządzeń, zdrowe poczucie obywatelskie 
i ukochanie ojczyzny”.

Dalej prymas przestrzegał przed wybujałym liberalizmem, który prowadzi do rozbicia politycznego, waśni 
i walk partyjnych, częstej zmiany rządów, prywaty i samowoli możnych w życiu społecznym i politycznym. 
Odrzucał totalitaryzm, etatyzm i faszyzm, ale uważał za Monteskiuszem, że formy ustrojowe państwa powinny 
być dostosowane do konkretnych warunków geograficznych, historycznych, społecznych i kulturowych oraz do 
charakteru narodowego. Ustrój powinno się ciągle doskonalić, modyfikować i rozwijać, ponieważ jest funkcją 
naturalnego rozwoju życia społecznego i gospodarczego oraz postępu kultury. Bardzo mocno podkreślał tezę, 
że państwo powinno mieć charakter chrześcijański.

W kontekście stosunków państwo–Kościół prymas Hlond pisał: „Nie jest rzeczą Kościoła dążyć do władzy 
politycznej, sprawować rządy w państwie i domagać się udziału w jego administracji”. Kiedy jednak w życiu 
politycznym pojawiają się kwestie moralne, kiedy „sprawy państwowe wkraczają w sferę sumienia, a zwłasz-
cza gdy o ich rozwiązanie zwracają się do Kościoła władze lub obywatele, wtedy Kościół ma prawo, a nieraz 
i obowiązek zajęcia się etyczną stroną wydarzeń politycznych. Jeżeli więc w ważnych rzeczach narusza się 
powagę władzy państwowej i ład publiczny, to Kościół może wzywać do karności obywatelskiej”. List wzywał 
też katolików do czynnego udziału w życiu publicznym i do działalności politycznej. Byłoby dobrze przyswoić 
sobie te myśli dzisiaj.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Podczas spotkań z Polonią amerykańską powszechnym postulatem była kwestia rozwiązania problemu po-
dwójnego opodatkowania emerytur dla tych, którzy chcieliby powrócić do kraju i na stałe zamieszkać w Polsce. 
Aktualny pozostaje problem dotyczący trudności z uzyskaniem w Social Security Administration szczegóło-
wych informacji dotyczących warunków uzyskania rent i emerytur w wysokościach należnych na podstawie 
Umowy o zabezpieczeniu społecznym, zawartej między Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi 
w dniu 2 kwietnia 2008 r. Niezadowolenie wśród polskich obywateli wywołuje również kwestia obniżenia 
przez Social Security Administration wysokości emerytury amerykańskiej w przypadku pobierania świadczeń 
w Polsce, na podstawie Windfall Elimination Provision.

Stany Zjednoczone w dalszym ciągu nie ratyfikowały polsko-amerykańskiej konwencji o unikaniu podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z 13 lu-
tego 2013 r. Jeśli ktoś pobiera emeryturę w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, a będzie mieszkać w Polsce, 
to od świadczenia z USA nie zapłaci podatku, o ile do tej pory nie płacił go w Stanach Zjednoczonych i tylko 
wtedy, kiedy utrzyma rezydenturę podatkową w USA. Wysokość łącznego dochodu może spowodować, że taka 
osoba od polskich dochodów zapłaci wyższą stawkę podatkową, o ile świadczenia tej osoby przekroczą w skali 
roku stawkę, od której naliczany jest 32-procentowy podatek dochodowy, czyli od kwoty przekraczającej nie-
co ponad 85,5 tysiąca  zł. Poniżej tej kwoty skala podatku dochodowego wynosi realnie mniej niż 18%, gdyż 
w Polsce obowiązuje przepis o kwocie wolnej od podatku, która dla większości podatników obecnie wynosi 
ok. 3 tysięcy zł rocznie. Jeśli osoba powracająca do Polski straci rezydenturę podatkową w USA – a tak niestety 
będzie, jeśli miała w USA tzw. zieloną kartę (czyli kartę stałego pobytu) – to IRS (Internal Revenue Service) 
potraktuje ją jak cudzoziemca, który w Stanach Zjednoczonych osiąga dochód. Wtedy to, co zaoszczędzi na 
umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójnie straci przez chciwość amerykańskiego fiskusa.

W związku z powyższym wydaje się celowe, aby Ministerstwo Finansów w porozumieniu z ZUS przygoto-
wało kompleksowy poradnik dla Polonii dotyczący spraw podatkowych i emerytalnych, który zostałby opubli-
kowany na stronach internetowych konsulatów i ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych. 
Z uważnej lektury nowej konwencji można wysnuć wniosek, że Amerykanie w negocjacjach w sprawie umowy 
podatkowej osiągnęli wszystko to, co leżało w interesie tamtejszej skarbówki. Polska związała się umową, 
która niestety nie rozwiązuje wielu dotychczasowych problemów Polonii, chociaż eliminuje niektóre zjawiska 
szkodliwe dla interesów fiskalnych, także Polski (nowa umowa blokuje możliwość zastosowania optymalizacji 
podatkowej, tzw. limitation of benefits, potocznie określanej jako LOB).

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o informację na temat tego, jakie jest stanowisko polskiego rządu 
w przedmiotowej sprawie oraz jakie konkretne działania podjął rząd, aby pozytywnie rozwiązać ten problem dla 
dziesiątek tysięcy naszych rodaków w USA. Jestem przekonany, że wielu naszych rodaków chętnie powróciłoby 
do kraju na emeryturę i ciężko wypracowane świadczenia emerytalne wydawałoby w Polsce z pożytkiem dla 
rozwoju ekonomicznego naszego kraju.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Zwracam się z prośbą o informacje, na jakim etapie są prace nad rozwiązaniem umożliwiającym niepracu-
jącym matkom minimum czwórki dzieci uzyskanie minimalnego świadczenia emerytalnego po przekroczeniu 
60. roku życia. Kiedy stosowny projekt – zapowiadany kilka miesięcy temu na jesień – trafi do Sejmu?

Proszę również o informacje, jaka w świetle propozycji rządowej będzie sytuacja matek minimum czwórki 
dzieci, które jednak wypracowały – mając przynajmniej 20 lat składkowych – świadczenie emerytalne. Zwracam 
uwagę, że gdyby w takiej sytuacji nie było dodatku do świadczenia ze względu na liczbę wychowanych dzieci, 
to wtedy proponowany system byłby uznany za niesprawiedliwy. Przykład: pozycja matki, która wychowała 
minimum czwórkę dzieci i z trudem, łącząc obowiązki zawodowe z domowymi, wypracowała minimalną eme-
ryturę, byłaby zrównana z pozycją matki, która nie wpłacała składek, a uzyskała taki sam wymiar emerytury.

Zaznaczam, że jestem gorącym orędownikiem emerytury dla niepracujących zawodowo matek przynajmniej 
czwórki dzieci, czego dowodem są oświadczenia kierowane do Pani Premier. Jednak uważam, że powinno być 
zróżnicowanie.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

W związku z tzw. Tęczowym piątkiem, w dniu 26 października 2018 roku, zwracam się do Pani Minister 
z pytaniem, jakie wnioski wyciągnął MEN z zaistniałej sytuacji, która spowodowała uzasadnione zaniepoko-
jenie oraz protesty rodziców, a do szkół wprowadziła niepotrzebne napięcie. 

Czy należy spodziewać się doprecyzowania przepisów oraz konsekwencji dla tych dyrektorów szkół, którzy 
zgodzili się na tę akcję w ich szkole bez uzyskania pisemnej zgody rodziców uczniów?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła informacja o planowanej nowelizacji ustawy – Prawo wodne. 
Projektowana jest zmiana w art. 552 ustawy, który dotyczy oświadczeń składanych Państwowemu Gospodarstwu 
Wodnemu „Wody Polskie” przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w celu ustalenia wysokości 
opłat za usługi wodne. Projektodawca zakłada, że członkowie zarządów takich spółek będą składali podpisy 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele wspomnianych wyżej przedsiębiorstw, wskazując 
na brak narzędzi pozwalających zweryfikować dane, jakie dostaliby od prywatnych podmiotów odbierających 
od nich wodę. Innymi słowy, samorządowcy boją się, że zapłacą za błędy, których nie mogą uniknąć, i przyjdzie 
im wziąć odpowiedzialność za nieprawidłowości niemożliwe do sprawdzenia. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest rozważane opóźnienie wprowadzenia nowelizacji do czasu 
dostatecznego rozwinięcia w naszym kraju inteligentnych systemów pomiarowych, które mogłyby dostarczyć 
niezbędnych w tym zakresie informacji.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki

Szanowny Panie Ministrze!
W kwietniu tego roku nastąpiły rewolucyjne zmiany w World Karate Federation. Nowa organizacja, Polska 

Unia Karate, ze skutkiem natychmiastowym została przyjęta do struktur WKF. Zastąpiła dotychczasowego 
polskiego monopolistę, Polski Związek Karate, który został z WKF usunięty. Polska Unia Karate została peł-
noprawnym członkiem organizacji. Ten status ma być (zgodnie ze statutem WKF) potwierdzony na kongresie 
w dniu 5 listopada. World Karate Federation jest największą organizacją karate na świecie, która wprowadziła 
tę dyscyplinę sportu na igrzyska olimpijskie.

Polska Unia Karate jako jedyna zgłasza polskich zawodników na mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata 
czy zawody z prestiżowego cyklu K1 Premier League. 18 września została przyjęta do Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Właśnie rozpoczął się cykl turniejów eliminacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, na 
których zadebiutuje nowa dyscyplina sportu olimpijskiego – karate. Polscy zawodnicy biorą udział w tych eli-
minacjach. Polacy będą także uczestnikami mistrzostw świata WKF, które odbędą się w Madrycie w dniach 
6–11 listopada br.

Jednak w myśl polskiego prawa Polska Unia Karate nie posiada statusu polskiego związku sportowego. To 
oznacza, że zawodnicy muszą na prestiżowych turniejach zaklejać godła na kimonach, a w przypadku triumfu 
nie usłyszą Mazurka Dąbrowskiego. Polski Związek Karate, korzystając ze swojego statusu, grozi sportowcom 
i działaczom procesami sądowymi za użycie godła czy nazwy „reprezentacja Polski”. Taki stan trwa już po-
nad 5 miesięcy. Sytuacja rozdźwięku pomiędzy decyzjami światowej federacji a uwarunkowaniami polskiego 
prawa jest niezrozumiała dla środowiska karate w Polsce. Polska Unia Karate złożyła (już po raz drugi) wnio-
sek o przyznanie statusu polskiego związku sportowego. PUK argumentuje, że należy do międzynarodowej 
organizacji będącej członkiem MKOl i że Polski Związek Karate nie prowadzi działalności w dyscyplinie 
sportu, jaką jest karate olimpijskie (oraz nie spełnia wymogu przynależności do organizacji międzynarodowej 
związanej z MKOl).

Zdając sobie sprawę z bezprecedensowości tej sytuacji w polskim sporcie, proszę o informację:
– jak przebiega weryfikacja wniosku o status polskiego związku sportowego złożonego przez Polską Unię 

Karate?
– na jakim etapie jest prowadzone przez MSiT postępowanie dotyczące pozbawienia takiego statusu Polskiego 

Związku Karate?
Z informacji prasowych wynika, że 6 członków zarządu Polskiego Związku Karate nie złożyło w terminie 

oświadczeń lustracyjnych w 2017 roku. Proszę o informację, jakie działania w tej sprawie wobec PZK podjęło 
ministerstwo i jakie są konsekwencje tych zaniedbań dla członków ówczesnego zarządu Polskiego Związku 
Karate.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz do 
dyrektora generalnego Służby Więziennej Jacka Kitlińskiego

Szanowni Państwo!
W związku z likwidacją Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu oraz toczącymi się działaniami zmierza-

jącymi do likwidacji Aresztu Śledczego w Prudniku zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie powodów prze-
prowadzenia likwidacji tych aresztów na rzecz dowożenia konwojem do sądów w Kędzierzynie-Koźlu (32,9 km) 
i Prudniku (68,6 km) aresztantów z aresztu w Strzelcach Opolskich. Dotychczasowy areszt w Kędzierzynie-Koźlu 
sąsiadował z sądem, a przejście podziemne łączące budynki powodowało, że nie było potrzeby wyprowadzania 
aresztantów na zewnątrz.

Jakie oszczędności zaplanowano, likwidując etaty w aresztach?
Ile etatów zlikwidowano w Kędzierzynie-Koźlu?
Jak wpisuje się to w rządową strategię poprawy poczucia bezpieczeństwa mniejszych, powiatowych miej-

scowości?
Czy przewidziano stworzenie w miejsce zlikwidowanych etatów administracyjnych w tych miejscowościach 

nowych funkcji, co zapobiegnie „zwijaniu się” państwa polskiego na tych terenach?
Jakie są koszty dowożenia aresztowanych ze Strzelec Opolskich do Kędzierzyna-Koźla oraz Prudnika 

w poszczególnych miesiącach roku 2018?
Ile było konwojów w poszczególnych miesiącach roku 2018?
Czy dotychczasowe koszty utrzymania aresztu w Kędzierzynie-Koźlu zostały w przypadku konwojowania 

aresztowanych przeniesione na Policję, czy nadal ponosi je Służba Więzienna?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacją prasową podaną przez PAP 26 października 2018 r. o żądaniu, przegłosowanym 

większością głosów przez Lwowską Radę Obwodową, dotyczącym usunięcia posągów lwów z cmentarza Orląt 
we Lwowie, zwracam się z prośbą o wykaz działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym 
temacie. W uzasadnieniu do podjętego aktu prawnego uznano lwy za „symbol polskiej okupacji Lwowa”. Pomnik 
ten został już wcześniej zasłonięty płytami paździerzowymi.

Jeśli działania podejmowane przez pracowników MSZ miały charakter niejawny, to proszę o zgłoszenie 
informacji do kancelarii informacji niejawnych Senatu RP.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis



255
66. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25 i 26 października 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 66. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w ostatnim czasie zgłaszają się mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy 

zwracają uwagę na sprawne systemy skupowania plastikowych butelek w niektórych krajach Unii Europejskiej. 
W opinii Lubuszan system kaucyjny jest oceniany pozytywnie i powinien funkcjonować także w Polsce. Niestety 
w naszym kraju brakuje odpowiednich przepisów prawnych, które wprowadzałyby nakaz kaucjowania butelek 
PET w celu zwiększenia ich odzysku.

Należy podkreślić, że w Niemczech, Chorwacji, Estonii, Szwecji czy Danii od wielu lat działa taki właśnie 
system. Supermarkety zostały wyposażone w automaty, które są przeznaczone do skupowania plastikowych 
butelek. Po wrzuceniu zużytego pojemnika klienci mają możliwość odbioru pieniędzy lub odliczenia należnej 
kwoty od rachunku. Takie rozwiązanie mobilizuje obywateli do zwrotu butelek, a w konsekwencji przyczynia 
się do prowadzenia przez nich segregacji odpadów i tym samym wzrostu świadomości na temat recyklingu 
i ochrony środowiska. Ponadto zwrot zużytych pojemników mógłby obniżyć wysokie koszty wywozu śmieci, 
ich sortowania i oczyszczania, co pozwoliłoby zaoszczędzić znaczną część środków finansowych.

Szanowny Panie Ministrze, pod względem ekologicznym system kaucyjny prowadzi do wielu istotnych ko-
rzyści dla przyrody. Wejście w życie takiego projektu na pewno doprowadziłoby do zmniejszenia szkodliwego 
wpływu tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Warto podkreślić, że zimą nadmiar plastikowych butelek 
jest często bezprawnie spalany przez obywateli w kotłach grzewczych, co przyczynia się do zanieczyszczania 
powietrza i powstawania smogu, z którym należy w mojej ocenie bezwzględnie walczyć. Ponadto wydobywający 
się z kominów trujący dym stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Dlatego też bardzo proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do niniejszego oświadczenia oraz o odpo-
wiedź na pytanie, czy Ministerstwo Środowiska planuje uruchomić system kaucyjny w Polsce. Jeśli tak, proszę 
o przedstawienie odpowiednich informacji.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

(ZGWL), którzy poprosili mnie o interwencję w związku z projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. 
Przedstawiciele ZGWL wyrażają w swoim stanowisku krytyczną opinię na temat proponowanych regulacji 
w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ich opinii jest to projekt zachowawczy, 
ponieważ nie przyczynia się do rozwiązania współczesnych problemów zdrowotnych uczniów, jakimi są nad-
waga, wady postawy czy próchnica.

Jak zauważają samorządowcy, najwięcej kontrowersji budzi fakt, iż projekt ustawy nie gwarantuje środków 
finansowych na zatrudnienie pielęgniarek i stomatologów. Ponadto stowarzyszenie wskazuje, że chociaż nowe 
przepisy zachęcają samorządy do tworzenia gabinetów stomatologicznych, to jednocześnie NFZ zamierza w 2019 
roku przeznaczyć na stomatologię mniej środków finansowych niż w roku ubiegłym. W myśl proponowanych 
przepisów samorządowcy nie będą także mieć wpływu na to, czy osoba odpowiedzialna za opiekę zdrowotną 
uczniów podpisze umowę z NFZ oraz na jakich warunkach świadczona będzie ta pomoc.

Należy podkreślić, iż projekt nie reguluje kwestii dofinansowania gabinetów medycyny szkolnej i gabinetów 
stomatologicznych, co zmusi organy prowadzące szkoły do finansowania tego zadania ze źródeł wewnętrznych 
lub zawierania umów z zewnętrznymi podmiotami leczniczymi, jednak i w tym przypadku nie uregulowano 
sytuacji, w której żaden ze stomatologów nie podejmie współpracy z samorządem terytorialnym. Gminy zwracają 
także uwagę na niedopracowanie tych przepisów, bowiem wszelkie kwestie związane z udostępnianiem infra-
struktury oświatowej zostaną przekazane JST, którym nie zapewniono instrumentów prawnych i finansowych 
umożliwiających działanie w tym obszarze.

Szanowny Panie Ministrze, najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie poprawek do projek-
tu ustawy, tak aby zapewnić sprawną opiekę medyczną dla dzieci i młodzieży oraz rozwiązać ich kluczowe 
problemy zdrowotne.

W związku z tym uprzejmie proszę o odniesienie się do przedstawionego w tym oświadczeniu stanowiska 
ZGWL oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadziło konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie 
projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o przedstawienie 
konkretnych wniosków z tych konsultacji.

2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie pielęgniarek 
i stomatologów oraz na tworzenie gabinetów medycyny szkolnej i gabinetów stomatologicznych? Jeśli tak, to 
proszę o przedstawienie procedury oraz wartości finansowania tych zadań.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Stanisławka

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zmiany w ustawie z dnia 20 

lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r. poz. 1716) poprzez ustalenie bonifikaty w wysokości 99% od 
wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa osobom 
fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy lokali mieszkalnych, lub 
spółdzielniom mieszkaniowym.

Powyższa regulacja pozwoli dotychczasowym użytkownikom wieczystym na przejście do pełnej własności 
nieruchomości bez ponoszenia nadmiernych kosztów związanych z tym procesem. Przewidziane w ustawie 
stawki bonifikat dla gruntów Skarbu Państwa, które stanowią punkt odniesienia dla analogicznych bonifikat 
proponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie pozwolą skorzystać najmniej zarabiającym 
z dobrodziejstwa jednorazowego wniesienia opłaty oraz uniknięcia dalszego ponoszenia opłat przekształcenio-
wych. W trosce o użytkowników wieczystych uzyskujących najniższe dochody należy pochylić się ponownie 
nad przyjętymi rozwiązaniami. Podkreślam, że ustawodawca w samym uzasadnieniu do ustawy wskazał, iż 
samorządy będą mogły wzorować się na rozwiązaniach przyjętych w odniesieniu do gruntów państwowych.

Kierując się konstytucyjną zasadą równości prawa zawartą w art. 32 Konstytucji RP oraz posiadając wiedzę, 
że grunty gminne i państwowe w mieście Lublin znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, myślę, że zapro-
ponowana zmiana przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r. poz. 1716) jest 
konieczna.

Andrzej Stanisławek 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynął apel radnych Rady Miejskiej w Koszalinie dotyczący przyspieszenia 

kompleksowej modernizacji istniejącego lub budowy nowego dworca PKP w Koszalinie.
Gmina Miasto Koszalin od wielu lat podejmuje liczne interwencje w podległych Panu Ministrowi Polskich 

Kolejach Państwowych SA w sprawie modernizacji dworca PKP w Koszalinie, który od bardzo dawna nie 
przeszedł kompleksowej rewitalizacji i wyraźnie odstaje pod tym względem od dziesiątek dworców kolejowych 
wyremontowanych w ostatnich latach.

Modernizacja koszalińskiego dworca PKP znajduje się na liście przyjętego we wrześniu 2016 r. Programu 
Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023, w którym ujęto przebudowę dworca PKP w Koszalinie jako zadanie 
do realizacji w najbliższych latach, jednakże bez konkretyzacji terminu i zakresu inwestycji oraz bez ujęcia jej 
w bieżącym planie finansowym PKP.

Zdesperowani wieloletnią niemocą Polskich Kolei Państwowych mieszkańcy Koszalina w sierpniu bieżącego 
roku zawiązali Społeczny Komitet „TAK dla nowego dworca PKP” zbierający podpisy w sprawie pilnej moder-
nizacji dworca i zachęcający do wsparcia inicjatywy przedstawicieli wszystkich sił politycznych i organizacji 
działających w mieście.

Mieszkańcy Koszalina oraz całego regionu środkowopomorskiego chcą, aby dworzec był wizytówką miasta 
nowoczesnego, czystego i zadbanego, przyjaznego mieszkańcom oraz otwartego na inwestorów i turystów 
licznie odwiedzających Koszalin i okolice nadmorskie w sezonie letnim.

W związku z powyższym, w imieniu radnych Rady Miejskiej w Koszalinie i mieszkańców Koszalina, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy, a jeśli tak, to jakie działania zo-
stały podjęte przez ministerstwo celem przystąpienia do realizacji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 
2016–2023, w którym ujęto przebudowę dworca PKP w Koszalinie?

Z poważaniem 
Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Piotra Zientarskiego i Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
27 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowela kodeksu karnego wprowadzająca tzw. konfiskatę rozszerzoną. 

Głównym celem konfiskaty rozszerzonej miało być pozbawienie sprawców poważnych przestępstw gospo-
darczych albo podatkowych majątku, który wykorzystywany był do ich popełnienia. Miał to być mechanizm 
pozwalający na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem 
uszczuplenie należności publicznoprawnych jest uznawane za korzyść majątkową.

W wielu wystąpieniach publicznych zarówno Pana Ministra, jak i przedstawicieli kierownictwa resortu spra-
wiedliwości i prokuratury podkreślano, iż dzięki wprowadzeniu tego instrumentu prawnego państwo uzyskało 
skuteczny oręż w walce z przestępczością najgroźniejszą – mafijną, obracającą ogromnymi środkami. Wejście 
w życie tej regulacji kończy z państwem teoretycznym, w którym brudne mienie było paliwem dla groźnych 
przestępców. Chodziło m.in. o przestępstwa w zakresie wyłudzeń podatku VAT w ramach tzw. karuzel podat-
kowych, w tym o przestępstwo z art. 258 k.k. (zorganizowana grupa, związek przestępczy) lub o przestępstwo 
skarbowe w związku z art. 37 §1 pkt 5 k.k.s. (popełnienie przestępstwa skarbowego w zorganizowanej grupie 
lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego).

Elementem poprzedzającym konfiskatę jest zabezpieczenie majątkowe. Może ono wystąpić już na etapie 
postępowania przygotowawczego przez prokuraturę, a następnie przez sąd jeszcze przed wydaniem wyroku. 
W przypadku spraw, w których wartość należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie przekracza 
kwotę 1 miliona zł, a szkoda nie została naprawiona, prokuratorzy mieli wnosić o kary bezwzględnego pozba-
wienia wolności.

Wobec powyższego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Ile toczyło się postępowań przygotowawczych i wobec ilu osób w sprawach dotyczących nieprawidłowości 

w podatku od towarów i usług (VAT) w latach 2015–2018?
2. W ilu tego typu sprawach zapadły w sądach prawomocne wyroki skazujące na bezwzględną karę pozba-

wienia wolności w tych latach?
3. Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa z tytułu przepadku mienia oraz zwrotu korzyści majątkowej 

w tego typu sprawach?
4. Ile wyniosła wartość zabezpieczonego mienia, a ile odzyskanego po wprowadzeniu konfiskaty rozszerzonej 

w sprawach poruszanych w oświadczeniu?

Piotr Zientarski 
Grażyna Sztark
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powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 109
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 109
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 109
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .110
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . .111
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .111
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .111
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .111
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .112
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .112
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . .113
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .113
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .113
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . .113
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .114
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . .114
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .115
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . .115
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .115
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . .116
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .116
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .117
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .118
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .119
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .119
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . .119
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 120
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . 120
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 120
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 120
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 121
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 121
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 121
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 122
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 122
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 122
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 123
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 123
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Agnieszka Maria Dudzińska . . . . . . . . . 123

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o Solidarnościo-
wym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 125
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 125
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 126
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 126
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 126
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 126
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 126
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 127
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 127
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 127
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . 127

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
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senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . 129
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 130
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 131
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 131
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132

senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 134
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134

Otwarcie dyskusji
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 135
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 138
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 139
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . 140
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . 142
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 26 października)

Wznowienie posiedzenia
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 145
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Uzupełnienie porządku obrad

senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o Funduszu Dróg 
Samorządowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski . . . . . . . . . . . . . 146

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 149
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 150
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 150
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 150
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 151
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 151
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 152
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 152
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 153

senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 153
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 153
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 154
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 154
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 154
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 155
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 155
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 155
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 156
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 156
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 156
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 156
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 156
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 156
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 157
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 157
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 159
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . 160
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . 161

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . 161

Zapytania i odpowiedzi
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 161
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  162
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 163
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  163
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  164
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164

Otwarcie dyskusji
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  164
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 165
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 167
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  168
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  168
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 169
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 170
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 170

Zamknięcie dyskusji
Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . . . . 171

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 172
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 173
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 174

Zamknięcie dyskusji
Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . . . . 174

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . 175
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  176
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  177
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  178
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
wicemarszałek Bogdan Borusewicz . . . . . 178
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
wicemarszałek Bogdan Borusewicz . . . . . 179
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  179
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 28. porządku obrad: ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konce-
sjach na roboty budowlane lub usługi oraz partner-
stwie publiczno-prywatnym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . 179

Otwarcie dyskusji
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Zamknięcie dyskusji
Punkt 29. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu 
Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Kultu-
ry i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Czesław Ryszka  . . . . . . . . . . . . . . . 180

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . . . . . 181

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Zapytania i odpowiedzi
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  183
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 183
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 184
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 184
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 185
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 185
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 185
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 185
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 186
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 186
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 186
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 186
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 187
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 187
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 188
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  188
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 188
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 189
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 189
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 189
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 189
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 190
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  190
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 191
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 191
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 191

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Zapytania i odpowiedzi (cd.)

senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 192
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  192
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 192
senator Przemysław Termiński .  .  .  .  .  .  .  .  193

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 193
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 194
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . 195
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 196

senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . 197
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . 200
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 201
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